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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (a továbbiakban: MEFS) az Európai Egyetemi
Sportszövetség felhívására 2017 májusában szándéknyilatkozatot nyújtott be a 2022. évi
Európai Egyetemi Játékok (a továbbiakban: Játékok) megpályázására. Ezt követően lehetőség
nyílt arra, hogy a 2022. évi rendezvény mellett a MEFS a 2024. évi Játékok megrendezésére is
pályázzon, növelve annak az esélyét, hogy a két verseny közül az egyiknek Magyarország lehet
a házigazdája.
Sikeres pályázat esetén a Játékokat a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem közösen
rendezné meg Magyarország kormánya, Debrecen, valamint Miskolc városának támogatásával.
A pályázat beadásának határideje 2018. január 15.
A MEFS kérése, hogy városunk szándéknyilatkozat formájában támogassa a pályázatot.
Az európai egyetemi sportélet legnagyobb eseményét 2012. óta kétévente rendezik meg. A
Játékokon kilenc kötelező, illetve három választható sportágban mérik össze tudásukat a férfi
és a női versenyzők. Az előzetes egyeztetések alapján Debrecenben a tollaslabda, a 3x3
kosárlabda, a futsal, a kézilabda, valamint a röplabda kerülne megrendezésre a kötelező
sportágak közül. A választható sportágak a judo, az úszás, illetve a paraúszás lenne.
A debreceni szervezésben a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. a Debreceni
Egyetemmel közösen vállal kiemelt szerepet.
A várható együttműködés részletei – sikeres pályázat esetén – külön együttműködési
megállapodás keretén belül kerülnek majd rögzítésre, melynek részletei jelenleg még nem
ismertek.
Fentiek alapján 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 Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
(székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., elnök: Dr. Kiss Ádám) az Európai Egyetemi
Sportszövetség által kiírt pályázatán történő sikeres részvétele esetén közreműködik a 2022. és
a 2024. évi közös rendezésű Európai Egyetemi Játékok megrendezésében és lebonyolításában.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerinti szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség elnökét értesítse és a szükséges tárgyalásokat folytassa le.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
4./ Felkéri a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Oláh Gábor
u. 5.) ügyvezetőjét, hogy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség sikeres pályázata esetén
a 2022. és a 2024. évi közös rendezésű Európai Egyetemi Játékok előkészítésében és
lebonyolításában működjön közre és az ezeket érintő egyeztetéseken vegyen részt.
Határidő: a kötelezettség felmerülését követően azonnal
Felelős: a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. december 1.

Dr. Papp László
polgármester

