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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Országgyűlése a 31/2015. (VII.7.) OGY határozatával támogatta a XXXIII. Olimpiai
Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati
szándékot. A Magyar Olimpiai Bizottság a pályázó várossal közösen benyújtotta jelentkezését a
Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (a továbbiakban: NOB), így 2015. szeptember 16-tól Budapest
hivatalosan is pályázó várossá vált.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2/2016. (I.21.) határozatával támogatta
a 2024-es XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok budapesti megrendezésére
vonatkozó pályázattal kapcsolatos garanciavállalást, és felhatalmazta a polgármestert a
garanciavállalás aláírására, amely az olimpiai pályázat beadásának első üteméhez kapcsolódott.
Dr. Fürjes Balázs kormánybiztos, az olimpiai pályázat vezetője (a továbbiakban: a Pályázat
Vezetője) tájékoztatta Önkormányzatunkat arról, hogy az olimpiai pályázatunk a második
szakaszába lépett, melynek legfontosabb feladata a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kért újabb
garanciák előkészítése. Ezen kötelező garanciák többségét a második szakaszban, 2016. október 7ig kell benyújtani a NOB részére.
A fentiek alapján a Pályázat Vezetője megküldte városunknak a Garancialevél, a Helyszínhasználati
garanciák, valamint a Földhasználati garancia tervezett szövegét, melyek aláírására a Közgyűlés
felhatalmazását követően a polgármester, valamint az érintett létesítmények tulajdonosai jogosultak.
Sikeres pályázat esetén a Főnix Csarnokban röplabda (az edzések helyszíne a Hódos Imre
Rendezvénycsarnok lenne), a Nagyerdei Stadionban pedig labdarúgó mérkőzések kerülhetnek
lebonyolításra. A két létesítmény tulajdonosaival, illetve üzemeltetőivel az egyeztetések lezajlottak,
a rájuk vonatkozó Helyszínhasználati garancia tervezetét megismerték.
A Garancialevél aláírásával Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja többek között:
• az olimpiai pályázat teljes támogatását,
• az olimpiai játékok védelmét (más kiemelt rendezvény nem veszélyeztetheti annak sikerét)
• az „olimpia” szó és az olimpia jelképének jogi védelmét,
• az olimpiával kapcsolatos szabadtéri hirdetések biztosítását,
• a hatáskörébe tartozó olimpiai létesítmények használatának, ellenőrzésének, valamint az
ezzel kapcsolatos kereskedelmi jogok átruházását az olimpia Szervezőbizottságának részére,
• a játékok rendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések esetében a nemzetközi és
hazai szabályoknak történő megfelelést,
• közlekedési- és forgalomirányítási központok integrálását az olimpiára vonatkozó átfogó
koncepcióba.
A Helyszínhasználati garanciát a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában lévő Hódos Imre Rendezvénycsarnok vonatkozásában nyújtaná az önkormányzat.
A Garancialevélben az önkormányzat vállalja többek között:
• a tulajdonában lévő létesítmény 0 Ft értékű bérleti díj ellenében történő használatba adását a
Szervezőbizottság részére
• a létesítmény esetébe a kizárólagos és nem kizárólag használati időszak meghatározását,

•
•
•

a létesítményre vonatkozó egyéb költségek (közüzemi díjak, egyebek) megfizetését
a Szervezőbizottság és egyéb delegációk számára a létesítmény kapcsán a szabad
hozzáférést,
a Tiszta Helyszín Függelék betartását.

A Földhasználati garancia aláírásával Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja
többek között:
• a kizárólagos tulajdonában lévő 4032 Debrecen, 22331 hrsz.-ú (Stadionkert), valamint a
4028 Debrecen, 10897/6 hrsz-ú (Főnix Csarnok parkolója) földterületek ingyenes
használatba adását a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. részére a játékok előkészítése és
lebonyolítása érdekében,
• a fenti földterületeken engedélyezi a szükséges előkészítő munkálatok elvégzését 2023.
június 1-től,
• a mellékletben szereplő „Tiszta Helyszín Függelék” feltételeit maradéktalanul betartja.
A XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről szóló
2016. évi LVIII. törvény 46. § (3) értelmében a garanciát soron kívül, de legfeljebb a kiállítására
irányuló kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül ki kell állítani és a Pályázat Vezetője
részére egy eredeti példányt és két hiteles kiadmányt – a kiállítástól számított egy napon belül –
postai úton meg kell küldeni
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja,
valamint a 2016. évi LVIII. törvény 46. § (3) bekezdése alapján, figyelemmel a 163/2015. (VII.
24.), valamint a 2/2016. (I. 21.) önkormányzati határozatokra
1./ támogatja a 2024-es XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok budapesti
megrendezésére vonatkozó pályázattal kapcsolatos garanciavállalást.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet szerinti Garancialevél, a 2. melléklet szerinti
Helyszínhasználati garancia, valamint a 3. melléklet szerinti Földhasználati garancia aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről az érintetteket
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. augusztus 30.

Dr. Papp László
polgármester

