Tárgy: Sürgősségi indítvány a „Szándéknyilatkozat a
2017. évi Hőlégballon Európa-bajnokság és a 2016. évi
Elő-Európa-bajnokság megrendezésében és
lebonyolításában való közreműködésről” tárgyú
közgyűlési előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzetközi Repülő Szövetség új pályázatot írt ki a 2017. évi Hőlégballon Európa-bajnokság
lebonyolítására. A pályázat beadási határideje 2016. május 31.
A Magyar Repülő Szövetség levélben fordult Önkormányzatunkhoz, melyben kérte, hogy sikeres
pályázat esetén Debrecen városa vállalja az Európa-bajnokság házigazdájának szerepét.
Tekintettel arra, hogy az aláírt szándéknyilatkozatot legkésőbb 2016. május 30-ig meg kell küldeni
a Magyar Repülő Szövetség részére, kérem, hogy a Közgyűlés járuljon hozzá az előterjesztés
sürgősséggel való megtárgyalásához.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdés b)
pontja alapján
a „Szándéknyilatkozat a 2017. évi Hőlégballon Európa-bajnokság és a 2016. évi Elő-Európabajnokság megrendezésében és lebonyolításában való közreműködésről” tárgyú közgyűlési
előterjesztést sürgősséggel tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. május 23.
Dr. Papp László
polgármester
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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen városa az elmúlt évtizedekben több alkalommal adott otthont nemzetközi hőlégballon
versenynek. A Nemzetközi Repülő Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) 2002-től első kategóriás
minősítést adott a versenyeinkre, melyeket önkormányzatunk minden évben kiemelten támogatott.
A kiváló szervezőmunka elismerésének köszönhetően városunk jelentős rangot szerzett a
nemzetközi hőlégballon sportágban. 2004-ben Debrecenben került megrendezésre a nemzetközi
szövetség plenáris ülése. Városunk 2005-ben és 2015-ben Hőlégballon Európa-bajnokságot, 2010ben pedig Hőlégballon Világbajnokságot szervezett. A magas szakmai színvonalon megrendezett
versenyek sikereit az évtizedes tapasztalattal rendelkező helyi szakembergárda és városunk minden
feltételnek megfelelő sportlétesítményei biztosították.
A Szövetség döntése alapján új pályázat került kiírásra a 2017. évi Európa-bajnokság
megrendezésére 2016. május 31-i határidővel. A pályázat benyújtásának menete az, hogy a Magyar
Repülő Szövetségnek regisztrálnia kell az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős
Államtitkárságán, ezt követően pedig a fenti határidőig a Szövetségnek el kell juttatni a
jelentkezést. A rendezési jogról a Szövetség Elnöksége dönt a beadási határidőt követően. A Magyar
Repülő Szövetség levélben kereste meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát, melyben –
sikeres pályázat esetén – felkérte városunkat az Európa-bajnokság házigazdájának.
A verseny 2017. július 3-10. között kerül megrendezésre. Az Európa-bajnokságon előreláthatólag
23-25 európai ország 85 versenyzője venne részt. A teljes létszám várhatóan 450 fő lehet, akik
3000-3200 vendégéjszakát töltenének el városunkban.
A korábbi világversenyekkel kapcsolatos marketing tevékenységek során Debrecen városa, mint az
esemény házigazdája, minden esetben megjelent. Ennek köszönhetően az esemény jelentős
városmarketing és turisztikai jelentőséggel is bír.
A Nemzetközi Repülő Szövetség szabályzata alapján a kiemelt régiós vagy világversenyeket
szervezőknek elő-versenyt kell tartaniuk a rendezvényt megelőző évben.
Korábban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 248/2015.
határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy a Magyar Repülő Szövetség sikeres
esetén közreműködik a 2018. évi Hőlégballon Világbajnokság, valamint a 2017.
Világbajnokság megrendezésében és lebonyolításában. A világbajnokság rendezési
Szövetség plenáris ülésén Ausztria kapta meg.

(XII.17.)
pályázata
évi Előjogát a

Tekintettel azonban a 2017. évi Európa-bajnokság új pályázati kiírására, lehetőség nyílhat egy újabb
színvonalas nemzetközi verseny megrendezésében való közreműködésre.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja
alapján

1./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Magyar Repülő Szövetség sikeres pályázata esetén
közreműködik a 2017. évi Hőlégballon Európa-bajnokság, valamint a 2016. évi Elő-Európabajnokság megrendezésében és lebonyolításában.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott szándéknyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Sikeres pályázat esetén együttműködési megállapodást köt a Magyar Repülő
Szövetséggel és legfeljebb 10 millió forintot biztosít számára az 1./ pont szerinti pályázati
cél megvalósításához. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: a sikeres pályázatot követően
Felelős: az együttműködési megállapodás előkészítéséért: a Kulturális Osztály
vezetője
az együttműködési megállapodás aláírásáért: a polgármester
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy sikeres pályázat esetén kísérje figyelemmel a
2017. évi Hőlégballon Európa-bajnokság és a 2016. évi Elő-Európa-bajnokság előkészítését
és lebonyolítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
5./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy sikeres pályázat esetén a 3./ pont
szerinti összeget Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. május 23.

Dr. Papp László
polgármester

