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T I S Z T E L T  K É P V I S E LŐ - T E S T Ü L E T !  
 
Örömmel értesültem arról, hogy 2009. augusztus 27-én a Fővárosi Közgyűlésen a Fővárosi 
Önkormányzat ismét kinyilvánította szándékát kezdeményezi a Kormánynál, hogy a 2020-
as olimpia megrendezéséről szóló törvényjavaslatot ősszel terjessze a Parlament elé. 
 
Ismeretes, hogy az olimpiai pályázatot előkészítő tervezet, az ún. városfejlesztési 
struktúraterv szerint „a Hajógyári-szigettől a belvároson át a Csepel-sziget északi csúcsáig 
terjedően a Duna jelentheti az egyes helyszínek és a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások 
főbb tengelyét. Rengeteg sportberuházásra lesz szükség, emellett szükség van szálláshely-
építésre, metróépítésre, közúthálózat bővítésre is, de ezekre az olimpiától függetlenül is 
szüksége van Budapestnek.” 
 
A tervek szerint az Észak-Csepeli területek fejlesztési perspektívái kerületünk életében 
jelentős változást eredményezhetnek. Mérföldkövet jelenthet a városrész fejlődésében a 
kapcsolódó intézményterület, zöldterület XXI. századi igényeknek megfelelő megvalósítása, 
a közlekedés- és infrastruktúrahálózat tervezett bővítése. A területre lendületesen készülnek 
a városrendezési tervek, melyek figyelembe veszik a 2020-as olimpiára vonatkozó pályázati 
és tervi elképzeléseket is az Észak-Csepel térségét egy esetleges olimpia központi 
helyszínének rangjára emelve. A sziget csúcsához közel kapna helyet a főstadion, az 
úszóközpont, egy tornacsarnok, vadvízi kajakpálya, valamint a RSD-ágban elhelyezendő 
síkvízi kajak-kenu versenypálya. A leendő városi parkot – mely ezzel olimpiai tematikájú 
sportparkká alakulna – az olimpiát kiszolgáló helyszínek vennék körbe: a sportolók 
szálláshelyéül szolgáló olimpiai falu a tervezési területünk Dunához közeli, kevésbé intenzív 
beépítésű lakóterületén, a sajtó munkatársainak szállást nyújtó médiafalu a Nagyvásártelep 
területén, míg a közvetítő (média)-központ a Galvani krt. és a Szabadkikötő út 
csomópontjánál tervezett intenzív intézményi területen nyerne elhelyezést. A rangos 
rendezvény helyszínének utóhasznosítása jótékony hatású lehet a sporthagyományokkal 
rendelkező Csepel tömeg- és élsportjára, az utánpótlás nevelésre, mindnyájunk 
egészségesebb életmódjára. 
 
Városunk lakói nevében támogatom, és kérem Tisztelt Képviselő-testületet is támogassa, 
hogy a megálmodott „új ” és a szívünkhöz nőtt „régi” Csepel fejlődése töretlen lehessen és 
az itt élőknek, az idelátogatóknak egyaránt komfortos életteret, élhető várost teremthessünk. 
 
Örvendetesnek tartom, hogy a Budapest Olimpiai Mozgalom (BOM) nevű civil szervezet 
folytatja több éves előkészítő munkáját a széleskörű érdeklődésre számot tartó nemzetközi 
sportesemény megrendezésének reményében. Javaslom, hogy fogalmazzuk meg a BOM 
felé támogató szándékunkat. 
 
A 2020-as nyári játékok rendezésének jogáért való színvonalas jelentkezés előkészítése 
indokolja az olimpiai törvény mielőbbi Parlamenti elfogadását. A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság 2013-ban határoz a 2020-as nyári ötkarikás játékok rendezőjéről. Pályázatukat a 
kandidáló városoknak 2011-ben kell benyújtaniuk a NOB-hoz. 
 
Kérem Képviselő-testületet az előterjesztésem megvitatására, és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 

Tóth Mihály 



1. számú határozati javaslat 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 

- elvi támogatásáról biztosítja a Budapest Olimpiai Mozgalom (BOM) szervezét a 
civil résztvevők, sportrajongók, szakemberek széles körét összefogó, a 2020-as 
Olimpia rendezését előkészítő tevékenységében, 

- felkéri a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot juttasson el a Budapest 
Olimpiai Mozgalom (BOM) valamennyi érintettjének. 

 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: 2009. október 15. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály 
    polgármester 
 
 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 
 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata 
szükséges. 



2. számú határozati javaslat 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 

- örömmel értesült arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2009. augusztus 27-i 
Fővárosi Közgyűlésén határozat elfogadásával ismét kinyilvánította szándékát 
kezdeményezi a Kormánynál, hogy a 2020-as olimpia megrendezéséről szóló 
törvényjavaslatot ősszel terjessze a Parlament elé. 

- a Fővárosi Önkormányzatnak az olimpiai pályázatot előkészítő városfejlesztési 
struktúraterv tervezetében foglalt elképzeléssel – amely szerint a nemzetközi 
játékok főhelyszíne Észak-Csepel területe lehet – egyetért. 

- felkéri a polgármestert, hogy a Főváros Önkormányzat felé a kerület 
együttműködési szándékát az Észak-Csepel területét érintő fejlesztési 
elképzelések megvalósítása érdekében fejezze ki, és a vonatkozó 
Településrendezési Szerződés előkészítését kezdeményezze. 

 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: 2009. december 31. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály 
    polgármester 
 
 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 
 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata 
szükséges. 



3. számú határozati javaslat 
 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest 
XXI. kerület Csepel országgyűlési képviselőit, hogy támogassák a 2020-as olimpia 
megrendezéséről szóló törvényjavaslat megtárgyalását a Parlament őszi ülésszakában. 
 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: 2009. december 31. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály 
    polgármester 
 
 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 
 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata 
szükséges. 



 
4. számú határozati javaslat 

 

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 
szándékát, hogy a hatáskörébe, illetve illetékességi körébe eső területen a tőle telhető 
módon mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy Budapest XXI. kerület Észak-
Csepel területére, a 2020-ra tervezett olimpia előkészítése sikeresen folyjon, a 
rendezési jog elnyerése esetén az sikeren megrendezésre kerüljön. 
 
 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: 2010. december 31. 
 
 
Felelős: Tóth Mihály 
    polgármester 
 
 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 
 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató javaslata 
szükséges. 
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A BUDAPESTI OLIMPIA ÜGYE A PARLAMENT KÜSZÖBÉN  
A Főváros és a BOM az Olimpia Törvény őszi elfogadását sürgeti  
 

Sajtóközlemény  
2009. augusztus 27.  

A Fővárosi Közgyűlés 2008. december 18-án ötpárti támogatással elfogadta a BOM 
Egyesület által előkészített, a 2020. évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére 
vonatkozó pályázat-előkészítésről szóló törvény (Olimpia Törvény) tervezetét. 1975-
1976/2008. (12.18.) számú közgyűlési határozataiban rögzítette, hogy egyetért a „2009.évi 
(). Törvény a 2020. évi nyári Olimpia és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó 
pályázatról” című törvénytervezet tartalmával és támogatja annak az Országgyűléshez 
történő benyújtását. Mindezek alapján a 2009. augusztus 27-i ülésén a Fővárosi 
Közgyűlés egyhangú döntést hozott arról, hogy élve a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 101§-ában foglalt felterjesztési jogával, kezdeményezi a 
Kormánynál és a parlamenti frakcióknál az olimpia törvénytervezet elfogadását. A 
szavazást követően Demszky Gábor főpolgármester, Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM 
elnöke, Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós és Horváth Csaba főpolgármester-helyettesek 
valamint az öt parlamenti párt fővárosi frakcióvezetőinek aláírásával levelet küldenek 
Sólyom László köztársasági elnöknek, Bajnai Gordon miniszterelnöknek és a parlamenti 
pártok elnökeinek és frakcióvezetőinek, kezdeményezve ezzel az Olimpia Törvény 
megtárgyalásának napirendre tűzését az Országgyűlés őszi ülésszakában.  
A 2009. augusztus 27-i közgyűlésén a Fővárosi Közgyűlés újra kiállt amellett, hogy Budapest 
2011-ben pályázzon a 2020-as Nyári Olimpiai Játékok és Nyári Paralimpiai Játékok 
megrendezésére, hiszen a nemzetközi sporteseményre való felkészülés Budapest és az egész 
ország számára jelentős előnyökkel, gazdasági felemelkedéssel jár. Budapest vezetése 2008. 
december 18-án már egyhangúlag elfogadta „Az Olimpia Törvény tervezete” és „A 2020-as 
budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei” című előterjesztéseket és támogatta azok 
Parlament elé való benyújtását. A legutóbbi közgyűlésen felhívták a figyelmet arra, hogy az 
előkészületek sikere érdekében elengedhetetlen, hogy a parlament még az őszi ülésszak 
folyamán szavazza meg az Olimpia Törvényt.  
A főváros frakciói kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy hasonló politikai konszenzust kell 
megteremteni a Parlamentben is ebben az össznemzeti ügyben, ezért mindent el kell követni 
azért, hogy a parlamenti képviselők megfelelő tájékoztatást kapjanak, és pontos információ 
birtokában döntsenek erről az ország életében kiemelkedő jelentőségű témáról. Éppen ezért a 
közgyűlést követően a város elöljárói a BOM elnökével együtt aláírták azokat a leveleket, 
amelyeket a kormány és a parlamenti pártok vezetőinek küldenek el. Bajnai Gordon 
miniszterelnöknek és az öt parlamenti párt vezetőjének és frakcióvezetőjének írt levelekben 
beszámolnak törekvéseikről és találkozót kérnek tőlük, hogy részletes szakmai prezentáció 
keretében ismertessék a parlamenti szavazáshoz az olimpia megpályázásának részleteit, célját 
és jelentőségét az ország felemelkedésében, valamint az olimpiai főhelyszínnek kijelölt észak-
csepeli területek fejlesztésének nemzetgazdasági projektté nyilvánításának fontosságát. 
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A közgyűlést követően bejelentették, hogy szintén levélben közösen felkérik Sólyom László 
államfőt, hogy egyeztetésre hívja össze az öt parlamenti párt vezetőjét a Budapest 2020 
pályázat ügyében, valamint felkérik Schmitt Pált, a MOB elnökét, hogy vegyen részt a 
találkozókon.  
Demszky Gábor főpolgármester beszédében elmondta: „Végtelenül örülök, hogy a mai 
megosztott helyzetben a Budapest 2020 ügye még mindig össze tudja kovácsolni a város 
érdekében munkálkodó fővárosi frakciókat. Megismétlődött a tavaly téli egyhangú támogató 
szavazás, ami nagyon felemelő pillanat volt. Fontos, hogy a mindennapi küzdelem mellett 
legyenek olyan célok és tervek, amelyek mellé állhatunk. Én a magam részéről ígérem, hogy 
az egyeztető találkozókon mindent el fogok követni azért, hogy sikeresen meggyőzzük az 
ország vezetőit, hogy segítsenek az összefogásban, és szavazzák meg még az ősszel az 
Olimpia Törvényt, hiszen Budapest mellett Balatonfüred, Debrecen, Győr, Szeged és 
Székesfehérvár is igen jelentős mértékben profitálna az olimpia rendezéshez kapcsolódó 
fejlesztésekből.”  
Tarlós István, a fővárosi Fidesz frakció vezetőjének álláspontja szerint a nagyszabású 
fővárosi és országos infrastrukturális és sportlétesítmény fejlesztések megvalósulásán túl az 
olimpiának felbecsülhetetlen szerepe lehet a mozgássérültek közlekedésének 
akadálymentesítésében, mely elengedhetetlenül szükséges feltétele az Európa nyugati 
részéhez való felzárkózásnak. De ugyanilyen fontos hozadéka lehet oktatás és nevelés 
területén, mely elengedhetetlen része a versenysport utánpótlásnevelésének és az 
egészséges társadalomnak.  
Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke kijelentette: „Magyarország leszakadásának egyik 
fő oka, hogy az elmúlt két évtizedben többnyire rövid távú és öncélú szemlélet mozgatta a 
gazdaságpolitika irányítóit. Egy igazságtalan szociális rendszer fenntartása miatti 
mértéktelen eladósodás mellett kizárólag a privatizációban és a multinacionális vállalatok 
adókedvezményekkel való idecsalogatásában látták az ország fejlődését, miközben 
megfeledkeztek a hazai erőforrások megfelelő kiaknázásáról, a megtakarítások 
ösztönzéséről, a sikerágazatainkban való specializálódásról, a hosszú távú országfejlesztési 
víziókról és a sikeres élsport gazdaságra való jótékony hatásáról. Az olimpia megpályázása, 
elnyerése és megrendezése sokkal több, mint egy egyhónapos sportrendezvény, az a 
gazdaságpolitikai szemlélet és sebességváltásnak, valamint az ország fejlesztésének a 
legjelentősebb eszköze lehetne, mely egyértelműen segítené az európai uniós pénzek még 
hatékonyabb lehívását és elosztását, és így a gyorsabb felzárkózást. Előbb utóbb Közép-
Kelet Európa is rendezni fog olimpiát, és az az ország, amelyik először elnyeri majd a 
rendezés jogát az legalább 50 évre elszívja a levegőt a többi elől, ezért fontos, hogy 
Budapest nyerjen. De ehhez első lépésként szükség van az Olimpia Törvény elfogadására.”  
További információ:  

BOM Egyesület, www.budapestiolimpia.hu 
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