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Tisztelt képviselőtestület!

Dr.  Vági  Márton  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  főtitkára  2012.  január  11-én  kelt  levelében  arról 
tájékoztatott,  hogy  az  MLSZ  pályázatot  nyújt  be  a  21  éven  aluli  válogatottak  számára  2015-ben 
rendezendő  Európa-bajnokság  megrendezésére.  A  tervek  szerint  az  U-21  döntő  bajnoksága  2015 
júniusában  az  ország  több  pontján  kerülne  megrendezésre,  köztük:  Budapest,  Székesfehérvár, 
Debrecen és Nyíregyháza településeken. 
Egy ilyen rangos esemény megrendezése azonban lehetetlen a városvezetés teljeskörű támogatása 
nélkül,  ezért  az  UEFA  arra  kéri  a  pályázókat,  a  pályázat  mellékleteként  csatolják  a  rendezvény 
lebonyolítását bármely módon támogató települések erre vonatkozó nyilatkozatát.

Ferencváros Önkormányzata mindig elismerte a sport egészségfejlődésre,  szellemiség kialakulására 
tett  hatását  és  lehetőségeihez  képest  támogatta  a  különböző  sport  és  kulturális  rendezvények 
megrendezését,  elősegítve  ezzel  az  egészséges  életmód  kialakítását.  Egy  ilyen  rangos  esemény 
megrendezése nem csupán a sport népszerűsítését segítené elő, de pozitív hatással lehet a kerület 
idegenforgalmára is.

A Magyar Labdarúgó Szövetség több területen kéri az önkormányzat segítségét egy sikeres pályázat 
elnyerése  esetében.  A  melléklet  nyilatkozat  alapján  elsősorban  promóciós  és  reklámtevékenység 
lefolytatásával  az  önkormányzat  hozzájárulna  ahhoz,  hogy  az  Európa-bajnokság  minél  szélesebb 
körben ismert legyen. Az Önkormányzat vállalná továbbá, hogy kijelöli azokat a helyszíneket, ahol a 
reklámtáblák, poszterek, zászlók a legnagyobb hatékonysággal helyezhetőek ki, valamint pénzügyileg 
támogatja a kampányt azáltal, hogy biztosítja, kihelyezi és leszereli a reklámeszközöket.

Úgy  gondolom  az  esemény  megrendezése  mindenképpen  támogatandó,  és  csak  a  pályázat 
sikeressége esetén jár, az Önkormányzat számára vállalható kiadásokkal, melynek keretéről a Tisztelt 
Képviselőtestület a 2015. évi költségvetésének elfogadásakor döntene.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2012. január 18.

dr. Bácskai János s.k.
      polgármester



Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy:

1. Támogatja  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  2015.  évi  U-21-es  Európa-bajnokság 
megrendezésére vonatkozó pályázatát.

 
2. Felhatalmazza  a  polgármestert  az  előterjesztés  mellékletét  képező  szándéknyilatkozatok 

aláírására.

3. Felkéri a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén gondoskodjon a szándéknyilatkozatban 
foglalt  feladatok  teljesítéséhez  szükséges  források  2015-ös  költségvetésben  történő 
biztosításáról.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2012. január 26.

   2. pont esetében: 2012. február 5.
   3. pont esetében: a 2015. évi költségvetés elfogadása



Mr. Gianni Infantino
UEFA Főtitkára
Route de Genéve 46
CH-1260 NYON
Switzerland

Magyarország pályázata  az UEFA 2015.   évi  U-21 Euró pa-bajnoksága Dönt ő 
Tornájára  

Tisztelt Infantino úr!

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  nevében,  annak 
polgármestereként örömmel megerősítem és vállalom, hogy 

Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  teljes  mértékben  és 
feltétel  nélkül  támogatja  a  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  pályázatát  a  2015.  évi 
UEFA  U-21  Európa-bajnokság  döntő  fordulójának  és  minden  ezzel  kapcsolatos 
eseménynek a megrendezésére;
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  megtesz  minden  tőle 
telhetőt az UEFA és az MLSZ támogatására - győztes pályázat esetén – az esemény 
előkészületi fázisában és a rendezés során is; 
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  egy  széleskörű 
promóciós  programot  folytat  a  verseny  körzetében,  hogy  az  EB minél  ismertebb 
legyen, s minél  több nézőt  vonzzon a stadionba, valamint  a TV-nézők számának 
növelése céljából; 
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  biztosítja  azokat  a 
tulajdonában  lévő  stratégiai  helyszíneket,  amelyek  lehetővé  teszik  a  közönség 
maximális  megszólítását  (pl.  közlekedési  hálózat,  városközpont,  a  városba/-ból 
vezető fő útvonalak, repülőtér, stb.) 
Budapest  Főváros  IX.  Kerület  Ferencváros  Önkormányzata  kijelöli  azokat  a 
kulcsfontosságú  területeket  és  helyszíneket,  ahol  maximális  hatékonysággal 
kihelyezhetők poszterek, zászlók lámpaoszlopokra, vonzó molinók és reklámtáblák;
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata pénzügyileg is támogatja 
ezt  a  kampányt  azáltal,  hogy  felajánl  helyeket,  kihelyezi  és  leszereli  a 
reklámeszközöket, és ezek fenntartása és biztosítása alól is az UEFÁ-t mentesíti.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nevében

Dr. Bácskai János
Polgármester



Mr. Gianni Infantino
General Secretary of UEFA
Route de Genéve 46
CH-1260 NYON
Switzerland

Bid of  Hungary / UEFA U-21 European Championship 2015 Fina l Tournament

Dear Mr. Infantino,

On behalf of the city of  9th District, Budapest as its Mayor I am pleased to confirm 
and undertake that 

- the Municipality of 9th District, Budapest fully and unconditionally supports the 
Bid  of  the  Hungarian  Football  Federation  to  host  the  UEFA  Under  21 
European Championship 2015 – Final Tournament and all related events; 

- the Municipality of 9th District, Budapest shall - in case of a winning bid – do 
its  utmost  to  support  UEFA and  the  Hungarian  Football  Federation  in  the 
phase of preparation and in the organisation and staging of this event; 

- the Municipality of  9th District, Budapest shall  run an extensive promotional 
programme in  the  tournament  region  in  order  to  make  the  Championship 
known,  attract  spectators  to  the  stadium  and  maximise  the  TV  audience 
nationwide; 

- the Municipality of  9th District, Budapest shall individualise and cover its own 
key strategic  locations to maximise the number of contacts with the public 
(e.g. transport system, city centre, main arteries to/from the city, airport, etc.); 

- the Municipality of 9th District, Budapest shall identify key areas and locations 
with  maximum  exposure  to  install  posters,  lamp-post  flags,  eye-catcher 
banners and billboards; 

- the Municipality of 9th District, Budapest shall fund the campaigns by offering 
locations, installation, dismantling, maintenance and insurance at no cost to 
UEFA. 

On behalf of the Municipality of 9th District, Budapest.

Dr. Bácskai János
Mayor of the City 


