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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. október 20-án 16.00 órakor kezdődött általános 
közmeghallgatásáról. A közmeghallgatáson 1 állampolgár volt jelen.  
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző; Dr. Korpos Szabolcs aljegyző, 
technikus; Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő; Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi 
főmérnök; Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-
helyettes; Dr. Sléder Tamás igazgatási irodavezető; Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelent állampolgárt, majd a 
közmeghallgatás menetéről, szabályairól szólt.  
 
Debreczeni Zsolt, a Hajdúszoboszlói Spartacus SE elnöke: Kérdése 
az, hogy a Spartacus SE miért nem használhatja az önkormányzat 
sportlétesítményeit? Az egyesület vezetését és a 61 igazolt sportolót 
képviseli, illetve azokat, akik nem tudtak a futsal bajnokságban részt 
venni. Nagy örömmel vették a műfüves pálya átadását. Azt gondolták, 
az ő egyesületük is használhatja majd. Az elmúlt időszakban heti egy 
alkalommal kaptak lehetőséget a használatára. Nyár óta viszont 
egyáltalán nem kaptak lehetőséget. Varga Imre Úrhoz fordult 
segítségül, aki ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy 
sportolási lehetőséghez jussanak ők is. Sajnos nem járt sikerrel, ezért a 
sport bizottsághoz fordult teremhasználat ügyében. Egy képviselő 
kivételével a jelenlévők úgy foglaltak állást, hogy nem tartozik a 
bizottság hatáskörébe az ügy. Ezért is jött el a közmeghallgatásra. Ha 
nem használhatják a Sport utcai létesítményeket, akkor ennek mi az 
oka? Ha pedig használhatnák, akkor miért nem engedélyezik? A 
pályázati pénzek elosztásával kapcsolatos második kérdése. 2014-ben 
400 ezer Ft-ot, 2015-ben 1 millió Ft-ot kapott az egyesület, idén viszont 
nem kaptak pénzt. Első körben a bizottság megítélt bizonyos összeget 
az egyesületnek, majd miután néhány képviselő eltávozott a bizottsági 
ülésről, újra tárgyalták a napirendet, ahol egy képviselő azt javasolta, 
hogy a nagyobb szakmai egyesület kapjon csak anyagi támogatást. A 
HSE-ben senki nem rendelkezik szakmai képesítéssel. A nyári 
időszakban mindössze nyolc játékost igazolt ez az egyesület. Etikus 
dolognak tartja-e polgármester úr, hogy a sport bizottságba 
beválasztották Kiss Zoltánt, aki semmilyen sport végzettséggel nem 
rendelkezik, Varga Imre úr szerint „ő osztja az észt a bizottság 
tagjainak”, a HSE alkalmazza, edzést nem kell tartania, de a fizetést 
felveszi minden hónap végén?  
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Dr. Sóvágó László: Mindig azt érzi, hogy két egyesület vitájáról van 
szó, amiben neki nem kell beavatkozni. A város nem tudja az összes 
sportegyesület az elvárásoknak megfelelően támogatni. A HSE a város 
egyik régi hagyományú együttese, több szakosztályt működtet. Egyik 
kérdés sem az ő hatásköre, bár a többségével egyetért. A HSE-nek 
odaadták a pályát használatra, velük kell megállapodni. Ő azt szeretné, 
ha a két egyesület meg tudna egymással állapodni. Sokan kérnek 
pályázati pénzeket, nem egyformán tudják egymást követő években 
szétosztani a pénzeket. Meg kell próbálni az egyesületnek a saját lábán 
megállni. Ígéretet nem tud tenni arra, hogy biztosan kapni fognak jövőre 
támogatást, mivel a bizottság hatáskörébe tartozik a pénzek elosztása. 
A bizottsági tagok megválasztása szabályszerűen, testületi ülésen 
történik, ebben sem ő dönt. Nem feltétel, hogy bármilyen végzettséggel 
kell rendelkeznie a bizottsági tagoknak. Nem lát itt semmi olyat, amibe 
közbe kell avatkozni. Le kell ülni a két egyesületnek és meg kell 
beszélni a problémákat.  
 
Varga Imre: Ő annyit mondott Debreczeni Úrnak, hogy Kiss Zoltán 
véleménye igen fontos a labdarúgás tekintetében a bizottsági üléseken.  
 
Debreczeni Zsolt: A műfüves pálya bérbe adásáról a HSE rendelkezik, 
az egyéb létesítményekről az önkormányzat. Az egyesületük két 
korosztályának edzés látogatottságát megszüntették, nem vesznek 
részt a Bozsik-tornákban sem. Tájékoztatni fognák az MLSZ-t, hogy 
miért kell megszüntetni az egyesületet.  

 
 
Mivel több állampolgár nem volt jelen, a közmeghallgatás 16.18 órakor 

befejeződött.  

 

K.m.f. 
 
 

   Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
 polgármester           jegyző 

 

 
 


