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Mellékletek:
Rendező Város Megállapodás tervezet

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) pályázatot nyújt be a 2019. évi UEFA
U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére. A 22. alkalommal megrendezésre kerülő
torna lebonyolítására 8 ország pályázik.
A felnőtt Európa-bajnokság megrendezése mellett az U21-es Európa-bajnokság az egyik
legfontosabb rendezvénye az Európai Labdarúgó Szövetségnek (a továbbiakban: UEFA). Az EB
első öt helyezettje ugyanis automatikusan kvalifikálja magát a 2020. évi Nyári Olimpiai Játékokra.
A tervek szerint sikeres pályázat esetén hat magyar helyszín között a debreceni Nagyerdei
Stadionban kerülne lebonyolításra három csoportmérkőzés 2019 júniusában.
A pályázat részét képezi a „Rendező Város Megállapodás” (a továbbiakban: Megállapodás), melyet
az MLSZ már elkészített és az önkormányzat részére megküldött. A Megállapodás az UEFA, az
MLSZ és a rendező városok között kerül megkötésre. Célja az aláíró felek közötti sikeres
kooperáció biztosítása a rendezési jog elnyerése esetén. Kiemelendő, hogy a rendező várost
semmilyen kötelezettség nem terheli, amíg az UEFA hivatalosan nem választja ki az MLSZ-t az
esemény megrendezésére.
A Megállapodás érinti az UEFA és a rendező város közti kapcsolattartást, a rendező város feladatait
és kötelezettségeit (például a rendezvénnyel kapcsolatos infrastruktúra és közüzemi szolgáltatások
ingyenes biztosítása az UEFA részére, szervezési és biztonsági koncepció készítése, a rendezvény
népszerűsítése), illetve az eseménnyel kapcsolatos jogi kereteket.
Az Európa-bajnokság megrendezése - a média fokozott érdeklődése, valamint az esemény kapcsán
a városunkba érkezők várhatóan jelentős száma miatt - komoly városmarketing és turisztikai
jelentőséggel is bír.
2012-ben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szándéknyilatkozatban vállalta, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség sikeres pályázata esetén közreműködik a 2015. évi U21-es labdarúgó
Európa-bajnokság megrendezésében és lebonyolításában. Az UEFA az Európa-bajnokság
megrendezését azonban akkor Csehországnak ítélte oda.
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./ támogatja a 2019. évi UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésével
kapcsolatos pályázati szándékot.

2./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy sikeres pályázat esetén versenyhelyszínként részt kíván
venni a 2019. évi UEFA U21-es labdarúgó Európa-bajnokság szervezésében.
3./ A 2./ pontban foglaltak alapján Rendező Város Megállapodást köt az Európai labdarúgó
Szövetséggel, és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a 3./ pont szerinti Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
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