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Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Módosító javaslat

Érkezett : 2015 JÚN 2 9.

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján „a XXXIII . Olimpiai Játékok és a XVII . Paralimpiai Játékok 2024-es
budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról” szóló H/5422.
számú határozati javaslathoz az alábbi
módosító javaslato t

terjesztem el ő.

1. A határozati javaslat 3 . pontja a következ ők szerint módosul :
3. Az Országgyűlés, mint Magyarország legfőbb népképviseleti szerve, figyelemb e
véve hazánk olimpiai hagyományait és sportolóink olimpiai játékokon elér t
eredményeit, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság[NOB] gazdaságos olimpi a
megrendezését támogató „Agenda 2020” reformprogramot, valamint azt, hog y
hazánk megvalósult, illetve tervezett fejl ődési pályája az olimpiai jelentkezéstől
függetlenül is biztosítja az „Agenda 2020” reformhoz illeszked ő olimpia
megrendezéséhez szükséges infrastruktúra jelent ős részét, támogatja Budapest
Főváros Közgy űlésének és a Magyar Olimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar
Paralimpiai Bizottságnak azon szándékát, hogy a Nemzetközi Olimpiai
Bizottságnál, illetve a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnál megpályázza a 20[1]24 ben sorra kerül ő XXXIII . Olimpiai Játékok, valamint a XVII . Paralimpiai Játékok
megrendezésének jogát.

2. A határozati javaslat 4 . pont a) alpontja a következők szerint módosul :
(Az Országgy űlés a sikeres olimpiai pályázat előkészítése érdekében)

a) felkéri az olimpiai játékok megrendezésére vonatkozó pályázatot előkészítő Budapest
Főváros Önkormányzatát, a Magyar Olimpiai Bizottságot, valamint a Kormányt, hog y
a pályázatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság[NOB] gazdaságos olimpiai játéko k
megrendezését támogató „Agenda 2020” reformprogramjához [messzemen őkig]
illeszkedve, Budapest Főváros — a 767/2013 . (IV.24.) Főv. Kgy., valamint a 923/2014.
(VI . 30.) Főv. Kgy. határozatokban megállapított — egyhangú közgy űlési döntésekke l
elfogadott fejlesztési koncepciója alapján, ahhoz igazodva, a vidéki helyszínek miné l
szélesebb körű bevonásával, a fenntartható fejl ődést, a környezettudatosság és
környezetvédelem szempontjait, valamint a jövő nemzedékek érdekeit szem előtt tartva,
döntően a meglévő, illetve 2024-ig az olimpiától függetlenül megépül ő infrastruktúrár a
alapozva, a felesleges, később kihasználatlan fejlesztéseket kerülve, azaz a felel ős
fejlesztés és tervezés szempontjait figyelembe véve, a teljes átláthatóságot biztosítva ,
civil és szakmai szervezetek bevonásával készítsék el[ .] ;
3. A határozati javaslat 4 . pont f) alpontja a következők szerint módosul :
(Az Országgy űlés a sikeres olimpiai pályázat előkészítése érdekében)

fi felkéri az olimpiai pályázat előkészítőit, [illetve ]különösen [is ]a Kormányt, hogy az

illetékes állami intézményekkel, tudományos, szakmai és civil szervezetekkel ,
köztestületekkel együttm űködve[,] külön programot dolgozzon ki annak érdekében, hogy a
rendezési jog elnyerése esetén, id őben megkezdett, professzionális, átfogó és felel ős
tervezéssel, fegyelmezett és ellenőrzött végrehajtással biztosított legyen a z
olimpiarendezéshez kötődő kiadások elkerülhető és felesleges időközbeni növekedése,
illetve hogy átlátható, széles körben ellenőrzött, hatékony, érdemi versenyt biztosító, így a
piaci árverseny el őnyeit kihasználó nyilvános versenypályázatokkal elkerüljék a nag y
fejlesztési programokhoz a világon mindenütt általában köt ődő pénzügyi visszaélések
veszélyét, valamint e külön programokról tájékoztassák az Országgy űlést;
4. A határozati javaslat 4. pont g) alpontja a következ ők szerint módosul :
(Az Országgyűlés a sikeres olimpiai pályázat előkészítése érdekében)

g) felkéri az olimpiai pályázat el őkészítő it, hogy a pályázati szakaszban az olimpiai játéko k
megrendezéséről szóló Nemzetközi Olimpiai Bizottság [NOB] döntéséig kizárólag a
pályázattal összefügg ő , illetve az előkészítést szolgáló kiadásokat vállaljanak, és a
kizárólag az olimpiához kötődő fejlesztések megindítását terveikben az olimpia
rendezési joga elnyerésének időpontját követő időszakra időzítsék, a rendezési jog
elnyerésének függvényében;
h) A határozati javaslat 4. pont i)- 1) alpontja a következ ők szerint módosul :
(Az Országgyűlés a sikeres olimpiai pályázat előkészítése érdekében)

i)

felkéri az olimpiai pályázat el ő készítőit, illetve a Kormányt, hogy biztosítsák, hog y
az olimpiai játékokból származó költségvetési többletbevételeket els ősorban és
döntően az egészségügy fejlesztésére lehessen fordítani, és e bevételek

nyilvántartására és felhasználására a Kormány tegyen önálló [intézkedéséket ]
intézkedéseket, és azokról tájékoztassa az Országgyűlést;
J) felkéri az olimpiai pályázat előkészítőit, hogy a jogszabályok maradéktalan
tiszteletben tartása mellett törekedjenek arra, hogy a pályázathoz, illetve az
olimpiarendezéshez szükséges, magánszféra által elvégzend ő feladatokat ,
fejlesztéseket elsősorban és meghatározó mértékben hazai tulajdonú vállalkozások ,
különösen [is]a hazai kis- és középvállalkozások végezhessék el ;
k) felkéri a Kormányt, hogy haladéktalanul részesítse külön nyilvántartott és
ellenőrizhetően felhasználható többlettámogatásban a Magyar Olimpiai Bizottságo t
a korábban nem tervezett, az olimpiai pályázat elkészítéséhez szükséges feladato k
megfelelő ellátására;

1) létrehozza a huszonnégy, Magyarországon elismert és közmegbecsülésnek örvend ő
személyből álló reprezentatív Olimpiai Pályázati Bizottságot, amely az
Országgy űlés által az olimpiai pályázat megvalósításának támogatására létrehozot t
egyeztető, véleményező , javaslattevő testület, amelynek tagjait[tagjaira] az
Országgyűlés elnöke jelöliki[tesz javaslatot] a Magyar Olimpiai Bizottsá g
elnökével, Budapest főpolgármesterével, a Kormány olimpiai pályázati felelősével,
valamint a parlamenti képvisel őcsoportok vezetőivel folytatott egyeztetést
követően, úgy, hogy abba minden parlamenti képvisel őcsoport egy tagot delegálhat,
és amely
la) stratégiai ajánlásokat tesz az olimpiai pályázat el őkészítésével kapcsolatban, .
lb) figyelemmel kíséri és támogatja a pályázat el ő készítését1

lc) benyújtás el őtt véleményezi a pályázat végleges tartalmát, valamint
ld) népszer űsíti és képviseli Magyarország pályázati szándékát az olimpiai
játékok megrendezésére .
5. A határozati javaslat 5 . pontja a következők szerint módosul :

5. Ez a[z országgyűlési] határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

A módosító javaslat kodifikációs és nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaz .

Budapest, 2015 . június 29 .
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