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Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Pávai-Vajna Ferenc terem (4200 Hajdúszoboszló, 

Hősök tere 1.)  

 

Jelen vannak: Máté Lajos elnök, Marosi György Csongor, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva Tamás bizottsági tagok.  

 

Majoros Petronella és Matusz Imre bizottsági tagok hiányoztak az ülésről.  

 

Jelen van továbbá: a Polgármesteri Hivatal részéről Dr. Korpos Szabolcs jegyző, Dr. Sléder Tamás 

aljegyző, Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető-helyettes; valamint Medgyesi Szilvia 

TDM ügyvezető igazgató és Istók Csaba pályázó.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Viktória  

 

Máté Lajos: Köszöntötte a bizottság tagjait. Megállapította, hogy a bizottság 9 tagja jelen van, így 

a bizottság határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását és 

megtárgyalását.  

 

A bizottság a napirendet 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás Kálmán, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva 

Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és a 

következő határozatot hozta:  

 

44/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága az alábbi 

napirendet fogadja el:  

 

Napirend:  

 

A képviselő-testület 2018. június 14-i ülésanyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés városi sportkoncepció elfogadására.  

Előadó: bizottsági elnök, humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 

2. Előterjesztés Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. évi rendezéséről.  

Előadó: indítványozó képviselő  

 

Zárt ülésen:  

 

3. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjére.  

Előadó: polgármester  

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

4. Beszámoló a 2018 év első felében megvalósított kiállítási részvételekről. 

Előadó: ügyvezető igazgató  

 

5. Beszámoló a pótlólagos városmarketing keret felhasználásáról. 

Előadó: ügyvezető igazgató  

 

6. Kérelem a városmarketing keretből történő felhasználás jóváhagyására (III. negyed év). 
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Előadó: ügyvezető igazgató  

 

7. Bizottsági keretekre beérkezett póttámogatási kérelmek.  

Előadó: bizottsági elnök 

 

8. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli).  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: bizottsági elnök  

 

Első napirend:  

Előterjesztés városi sportkoncepció elfogadására.  

 

Varga Imre: A különböző egyeztetéseken, fórumokon elhangzott fejlesztési elképzeléseket az 

anyag tartalmazza. Az előkészítő munkálatok folyamán minden sportegyesületet, intézményt 

levélben felkeresték, hogy írják le jelenlegi helyzetüket. A koncepció ahogy összeállt, egy-két 

dolgot azért tisztán kell látni: ez egy elképzelés, nem intézkedési terv. Amennyiben lesznek 

feladatok, amihez testületi hozzájárulás szükséges, akkor külön előterjesztés formájában fog 

megjelenni. A koncepció egy keretrendszer, amelynek aktualizálása akár már ősszel is elképzelhető. 

Helyzetképet és nem helyzetelemzést tartalmaz. Nem volt túl nagy aktivitás az egyesületek, 

intézmények részéről. A diáksport a tankerülethez került át. A sportturizmus, rendezvényturizmus 

kicsi részt foglal el a koncepcióban, a sport-infrastrukturális feltételek csak részben adottak, a cél 

ezek fejlesztése.    

 

Dr. Ináncsy Ernő: Mikor lesznek tovább kidolgozva a város turisztikai sportra vonatkozó 

elképzelései? 

 

Máté Lajos: Úgy gondolja, hogy ez egy hivatali anyag, a turisztikai sport alapvetően turisztikai 

kérdés, amelyet a TDM szervezetének kell majd rendszerbe szedni, akár a turisztikai stratégia 

átdolgozásával. Ez a koncepció nem elemzés, hanem egy helyzetkép.   

 

Varga Imre: Ez egy sokszereplős együttműködés lenne, szakemberek bevonása is szükséges hozzá. 

Nem biztos, hogy a turisztikát előtérbe helyezve azonnal párosul hozzá az edzőtáborok 

szervezésével kapcsolatos sport infrastruktúra. Nincs meg a szabad kapacitás.  

 

Kocsis Róbert: Az anyagban olvasható, hogy D típusú kondipark épül. Mit jelent ez pontosan? A 

szabadidő sportcentrum, illetve munkacsarnok között mi a különbség? A szabadidő sportcentrum és 

a sportcsarnok elnevezés ugyanazt takarja?   

 

Varga Imre: Lehetett pályázni szabadtéri kondiparkokra, volt A, B, C és D típusú. A D típusú a 

legnagyobb, ezt elnyerte a város, még készülőben van, oda kellene világítást kihelyezni. A 

szabadidő sportcentrum az, ami a Kempingnél épül, a munkacsarnok pedig azt takarja, mely szerint 

a Kézilabda Szövetség támogatná TAO-ból történő megépítését, az önkormányzat az ingatlant adná, 

a tulajdonos pedig a szövetség vagy a sportegyesület lenne.  

 

Kanizsay György Béla: A www.hajduszoboszlo.hu honlapon érdemes lenne alpontként létrehozni 

egy „sportturizmus” oldalt és minden, ami a sportturizmussal kapcsolatos, megtalálható lenne a 

weblapon. A vendégek és a szállásadók is örömmel vennék.  

  

Jónás Kálmán: Több helyen is említve van az anyagban a szabadidősport, de csak tömeges 

részvétellel zajló sportrendezvények támogatását írják. A klasszikus szabadidősport nem szerepel az 

http://www.hajduszoboszlo.hu/
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anyagban. Továbbra is azt gondolja, hogy a Gázláng-pályára kellene a szabadidő központot 

elhelyezni.  

 

A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás 

Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, 

Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és 

a következő határozatot hozta:  

 

45/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a városi sportkoncepció elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2018. június 14.   

Felelős:    bizottsági elnök  

 

Második napirend:  

Előterjesztés Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. évi rendezéséről.  

 

Kanizsay György Béla: Legutolsó információja az, hogy ezt a rendezvényt a jövőben megyei 

szintre kívánják emelni. Több település is jelezte szándékát a megrendezést illetően, amennyiben 

2020-ban nem nyeri el Hajdúszoboszló a megrendezést, úgy 2022-ben is lehet pályázni a 

kidolgozott programmal. A testület és a bizottság részéről állásfoglalás szükséges, hogy elinduljon a 

munka.  

 

Máté Lajos: A bizottság részéről tehát egy elvi döntés szükséges.  

 

A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás 

Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, 

Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és 

a következő határozatot hozta:  

 

46/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. évi rendezéséről szóló előterjesztés 

elfogadását.  

 

Határidő: 2018. június 14.   

Felelős:    bizottsági elnök  

 

(Marosi György Csongor bizottsági tag 14.35 órakor távozott.)  

 

A bizottság 14.36 órától zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.  

 

A bizottság nyilvános ülése 14.53 órakor folytatódott.  

 

Negyedik napirend:  

Beszámoló a 2018 év első felében megvalósított kiállítási részvételekről. 

 

Medgyesi Szilvia: A beszámolóban leírtaknak megfelelően valósultak meg a kiállítások.  
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A bizottság a beszámolót 8 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 8 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

48/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2018. év első 

felében megvalósított kiállítási részvételekről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   bizottsági elnök  

 

Ötödik napirend:  

Beszámoló a pótlólagos városmarketing keret felhasználásáról. 

 

Medgyesi Szilvia: A beszámolóban leírtaknak megfelelően lett felhasználva a városmarketing 

keret.  

 

A bizottság a beszámolót 8 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 8 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

49/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a pótlólagos 

városmarketing keret felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   bizottsági elnök  

 

Hatodik napirend:  

Kérelem a városmarketing keretből történő felhasználás jóváhagyására (III. negyed év). 

 

Medgyesi Szilvia: Ismertette az előterjesztésben leírtakat.  

 

A bizottság a kérelmet 8 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 8 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

50/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2018. évi 

városmarketing keret felhasználását a harmadik negyedévi időszakra vonatkozóan piaconkénti 

bontás szerint elfogadja, megvalósítását támogatja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   ügyvezető 

 

Hetedik napirend:  

Bizottsági keretekre beérkezett póttámogatási kérelmek.  
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Varga Imre: Mielőtt szakmai elemzésbe bocsátkozna, a dolog jogi oldalát kell megvizsgálni. A 

költségvetési rendelet és a támogatási rendszer alapján az jelenthető ki, hogy kizárólag a Bocskai 

István Múzeum kérelme támogatható. A többit illetően talán szeptemberre a tartalék alapra lehetne 

pályázatot kiírni.    

 

Dr. Korpos Szabolcs: Ezekben a kérelmekben 100.000-es nagyságrendű összegekről van szó, ez a 

belső ellenőrzésen sem áll meg. Az önkormányzat pályázati rendszere teljes mértében kimunkált, 

egységes. A bizottság megteheti, hogy a jövőben több pályázatot is meghirdet. A múzeum 

államháztartási rendszeren belüli intézmény, ezért támogatható a kérelme.  

 

Máté Lajos: A múzeum kérése támogatható, 100.000 Ft-ot javasol. Ősszel pótpályázatot hirdet ki a 

bizottság.  

 

Dr. Ináncsy Ernő: Értesíteni kellene erről az egyesületeket.  

 

Jónás Kálmán: A Bocskai István Múzeumnak 200.000 Ft-ot javasol, tavaly is ennyit kaptak erre a 

célra.   

 

Máté Lajos: A 200.000 Ft-ot teszi fel szavazásra.  

 

A bizottság a Bocskai István Múzeum kérelmét 8 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva 

Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 8 bizottsági tag szavazott) és a 

következő határozatot hozta:  

 

51/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 

1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet 7/ÖK Kulturális és Közművelődési keret 

sora terhére 200.000 Ft támogatást nyújt a Bocskai István Múzeum részére „Múzeumok Éjszakája 

és Országos Gépész Találkozó a  Géptárban” megrendezése támogatásához.  

 

Határidő: 2018. június 30.    

Felelős:   bizottsági elnök  

 

Kanizsay György Béla bizottsági tag 15.20 órakor távozott.  

 

Nyolcadik napirend:  

Bejelentések, tájékoztatók.  

 

Dr. Sléder Tamás: Tájékoztatta a bizottságot a 2018-as év I-V. hónap vendégforgalmi adatairól a 

hajdúszoboszlói hotelek vonatkozásában, valamint a Tour de Hongrie kerékpárverseny 

szervezésének aktuális állásáról.  

 

A bizottság a tájékoztatót 7 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Dr. Ináncsy 

Ernő, Kiss Zoltán, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 

(mind a 7 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  
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52/2018. (VI. 12.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága az elhangzott 

tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   bizottsági elnök  

 

 

 

Több hozzászóló nem lévén, a bizottság ülése 15. 25 órakor befejeződött.  

 

 

K.m.f. 

 

                Máté Lajos         Kanizsay György Béla 

                  bizottsági elnök                                       bizottsági tag 

 

 

  Molnár Viktória 

  jegyzőkönyvvezető 

 


