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Tisztelt Közgyűlés!
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 127. Közgyűlésén elfogadott „Agenda 2020”
reformprogram keretében a gazdaságosság és fenntartható fejlődés érvényesítésének
érdekében lehetőséget kíván nyújtani az olimpiai rendezésre azon közepes méretű városok
részére is, akiknek eddig nem volt esélyük a sikeres pályázatra. Hazánk az olimpiai
éremtáblázaton a nyolcadik helyen áll, és az első tíz helyezett közül mindez idáig csak
Magyarország nem rendezett olimpiát. Az olimpiai mozgalom gyökereihez való visszatéréssel
út nyílhat Budapest és Magyarország számára, hogy Antwerpen, Stockholm és Helsinki
pozitív példáját követve sikeresen pályázzon a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékok
megrendezési jogára.
A Magyar Olimpiai Bizottság közleménye szerint „egy közelmúltban végzett közvéleménykutatás szerint a magyar emberek kétharmada már most az ügy mellett áll, míg a MOB által
indított Társadalmi párbeszéd az olimpiáért programhoz több mint ötven médium és öt
partnerszervezet csatlakozott.”
A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti
megrendezésére vonatkozó pályázati szándékról a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlése, ezt
követően pedig a Fővárosi Közgyűlés is egyhangúlag döntött. A pályázati szándékot az
Országgyűlés a 31/2015 (VII.7) OGY határozatában szintén támogatta.
Az „Agenda 2020” reformprogram a korábbinál jóval nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy
az olimpiai kandidációt elnyerő városon kívül is rendezzenek versenyszámokat. A Magyar
Olimpiai Bizottság által jegyzett megvalósíthatósági tanulmány szerint: „Az Agenda 2020nak megfelelően tervezett kisebb és olcsóbb olimpia, az országon belüli több helyszín, a többországos rendezés lehetősége, az elmúlt 10 év elvégzett, és a következő 10 év elhatározott
infrastrukturális, közlekedési és sportlétesítmény beruházásai, az Európai Unió által 20142020 között biztosított fejlesztési források, a költségvetési egyensúly, a megindult gazdasági
növekedés együtt tehetik reális céllá a budapesti olimpiát. Az elmúlt évek beruházásainak és a
tervezett építkezéseknek köszönhetően Magyarország a budapesti létesítmények mellett már
most számolhat vidéki, többek között győri, veszprémi, debreceni, szegedi, balatoni,
miskolci-diósgyőri, szombathelyi, székesfehérvári helyszínekkel is”.
Debrecen városa már számtalanszor bizonyította, hogy a sport és a testmozgás elkötelezett
híve, számos világeseménynek adott otthont a 2002-ben megrendezett tornász
világbajnokságon át egészen a 2015-ös kosárlabda Európa bajnokságig. Megannyi egyéni és
csapatsiker részesei lehettek a debreceniek, több sportolónk az olimpián is megmutathatta
tehetségét. Klubcsapataink nemzetközi versenyeken igyekeztek a város és az ország imázsát
építeni. Debrecen a hazai sport egyik zászlóshajójaként az olimpiai rendezést támogatja, a
Magyar Olimpia Bizottság elnöke és a Főpolgármester közös szándéknyilatkozatának
tartalmával egyetért.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy támogassa az olimpiai kandidálást,
és jelezze nyitottságunkat, fogadókészségünket a debreceni versenyhelyszín érdekében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatban foglaltakról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja
alapján
1./ támogatja a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti
megrendezésre vonatkozó pályázati szándékot.
2./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy sikeres pályázat esetén versenyhelyszínként részt kíván
venni a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok szervezésében.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2015. július 9.
Dr. Papp László
polgármester

