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Tisztelt Közgyűlés !
Debrecenben a létesítményfejlesztések következtében a vizes sportágak népszerűsége
folyamatosan növekszik. A Debreceni Sportuszoda megnyitásakor, 2006-ban, férfi és női
Vízilabda Magyar Kupa döntőnek, a következő évben az I. VOLVO Kupa nemzetközi
vízilabda tornának, valamint ugyanezen év decemberében a Rövidpályás Úszó Európabajnokságnak adott otthont. Mind a nemzetközi szövetségtől, mind a résztvevő országoktól
pozitív visszajelzések érkeztek az esemény megrendezésével kapcsolatban.
A nemzetközi versenyek sikeressége, valamint az együttműködés megerősítése okán
Debrecen és Nagyvárad – társszervezőként - a hazai szakszövetségekkel közösen kísérletet
tesznek a 2012. évi férfi és női Vízilabda Európa-bajnokság rendezői jogának elnyerésére. A
bajnokságon 16 férfi és női csapat venne részt, akik megosztva játszanának Debrecenben és
Nagyváradon.
A két testvérváros 2007-ben már pályázott a 2012. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési
jogának megszerzésére, amit azonban a Nemzetközi Úszószövetség döntése alapján nem
sikerült elnyerni.
A vízilabda hazánk egyik legsikeresebb sportága. A magyar férfi és női válogatott a világ
egyik legjobb csapatának tekinthető. Ennek köszönhetően országszerte nagy népszerűségnek
örvend a sportág, újabb és újabb városok indítanak vízilabda csapatokat. Debreceni egyesület
2007. óta indul az OB/2-es bajnokságban.
A Magyar Vízilabda Szövetség a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. közreműködésével
elkészítette a 2012. évi férfi és női Vízilabda Európa-bajnokság pályázatát, melyet - Debrecen
és Nagyvárad támogatói nyilatkozatának függvényében – a román szakszövetséggel együtt
2008. szeptember 1-ig kész benyújtani az Európai Úszószövetség felé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján
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1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt vesz a 2012. évi Debrecen – Nagyvárad közös
rendezésű Vízilabda Európa-bajnokság megrendezésében.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a Magyar Vízilabda
Szövetséget, valamint Nagyvárad polgármesterét tájékoztatni szíveskedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy kísérje figyelemmel a 2012. évi Debrecen
– Nagyvárad közös rendezésű Vízilabda Európa-bajnokság előkészítését és
lebonyolítását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2008. augusztus 18.

Kósa Lajos
polgármester
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