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

Hősök tere 1.)  

 

Jelen vannak: Máté Lajos elnök, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, dr. Ináncsy 

Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás bizottsági tagok.  

 

Majoros Petronella és Marosi György Csongor 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 Czeglédi Gyula, a 

Hungarospa Zrt. vezérigazgatója és Istók Csaba, a TDM ügyvezető igazgatója. 

 

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 meghívóban szereplő napirendet 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, 

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

a következő határozatot hozta:  

 

73/2018. (X. 24.) TKSB határozat: 

 

Napirend:  

 

1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. 

Előadó: vezérigazgató 

 

2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában. 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 

4. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. 

Előadó: polgármester 

 

5. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről. 

Előadó: polgármester 

 

6. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli).  

 

Első napirend:  

Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. 

 

Czeglédi Gyula: Az előterjesztés mellékletében olvasható, hogy egy vállalkozás vezetője kérelmet 

nyújtott be az önkormányzathoz arra vonatkozóan, hogy pályázat keretében telephelyén mikroalgát 

kíván előállítani, melyhez termálvíz szükséges, 5-10 m3/nap mennyiségben. A Hungarospa Zrt. 

elkészítette állásfoglalását, melyet az előterjesztés tartalmaz. A vállalkozó nagy tételben szeretné az 
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előállított mikroalgát értékesíteni. Az önkormányzatnak szükséges hozzájárulnia a termálvíz 

használatához, a kvótadíjat a vállalkozásnak meg kell fizetnie az önkormányzat felé.  

 

A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) 

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

határozatot hozta:  

 

74/2018. (X. 24.) TKSB határozat: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek gyógyvízkérelem jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. október 25.  

Felelős: bizottsági elnök  

 

Második napirend:  

Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására. 

 

Varga Imre: Nincs kiegészítése az anyaghoz.  

 

A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) 

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

határozatot hozta:  

 

75/2018. (X. 24.) TKSB határozat: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról szóló előterjesztés 

elfogadását. 

 

Határidő: 2018. október 25.  

Felelős: bizottsági elnök  

 

Harmadik napirend:  

Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában. 

 

dr. Sléder Tamás: A bizottságnak csak elvi döntést szükséges hoznia a szándéknyilatkozatot 

illetően, ezen szándéknyilatkozatok alapján fogják összeállítani a jövő évi útvonalat. Az már most 

látható, hogy a támogatói összeget megemelték 10 millió Ft-ra. Nem körvonalazódott még az 

útvonal és a pontos időpont sem. Az idei rendezvény sikeresnek mondható, sok pozitív értékeléssel 

találkozott, nem elhanyagolható a média megjelenés, hiszen 10 perces színvonalas városfilmet 

vetítettek, illetve a befutónál helikopteres vágóképeket láthattak a nézők a strandról az M4 élő 

műsorában. A TDM új vezetőjével egyetértenek abban, hogy a programra egy „eseményfolyamot” 

is rá lehetne építeni, ahol kerékpáros eseményeket lehetne szervezni, erősítve a város aktív turizmus 

felé tett lépéseit. 

 

Máté Lajos: Nagyon hasznos program volt, érdemes a jövő évi költségvetésbe betervezni az 

összeget.  
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dr. Ináncsy Ernő: Ha korábban lenne, akár júniusban jövőre a rendezvény, ez akár be is indíthatná 

a nyári szezont. Több kerékpárút is épült a városban is és környékén, érdemes lenne ezekkel is 

kiegészíteni az útvonalat. Nemzetközi reklámnak is nagyon jó ez a verseny.    

 

Matusz Imre: Ez a 10 millió Ft nem sok ahhoz a reklámértékhez képest, amit a verseny képvisel. 

Elfogadásra javasolja, nem csak jövőre, hanem utána is.  

 

Jónás Kálmán: Ha jól látja, a szakaszbefutó helyszínre pályázik a város. Ez 10 millió Ft-ot igényel. 

A Hungarospa 3 millió Ft-tal támogatta az idei versenyt. Ez így lesz jövőre is?  

 

Dr. Sléder Tamás: Igen, remélhetőleg ismét támogatja a rendezvényt a Hungarospa.  

 

Istók Csaba: Úgy gondolja, hogy ez a verseny remek kiugrási lehetőség a városnak. Épültek 

kerékpárutak, illetve jövőre remélhetőleg a szabadidő park is rendelkezésre fog állni. A kerékpáros 

vendégkör lényegesen fiatalabb, mint a gyógyturizmust igénybe vevők. A TDM is nagyobb szerepet 

kíván vállalni a jövő évi verseny megrendezésében.  

 

A bizottság az előterjesztést 9 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) 

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

határozatot hozta:  

 

76/2018. (X. 24.) TKSB határozat: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyáról szóló 

előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. október 25.  

Felelős: bizottsági elnök  

 

Negyedik napirend:  

Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. 

 

dr. Ináncsy Ernő: Kíváncsi, hogy készült-e látványterv. A lényeg, hogy szebb legyen, mint a 

mostani.   

 

A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, dr. 

Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) és 1 nem szavazat 

(Kanizsay György Béla) mellett támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és a következő 

határozatot hozta:  

 

77/2018. (X. 24.) TKSB határozat: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. október 25.  

Felelős: bizottsági elnök  

 

Ötödik napirend:  

Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről. 



                   AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02 ÉRVÉNYES: 2016. 06. 01. NAPJÁTÓL 

 

5 

 

dr. Ináncsy Ernő: Ez egy szórakozóhellyé lesz átalakítva? Több millió forint egy ilyen épület 

felújítása.  

 

Máté Lajos: Igen. Nem érkeztek be határidőre hasznosítási javaslatok az épületre vonatkozóan. Ezt 

követően érkezett ez az ötlet, mivel többször érte az a vád a várost, hogy nincs megfelelő 

szórakozóhely a fiatalok számára.  

 

Jónás Kálmán: Kiküldött minden képviselőnek egy anyagot, mely az épület hasznosítására 

vonatkozóan tartalmaz lehetőséget, az a baj, hogy túl későn kapta meg ő is. Az ötlet maga nagyon 

jó. Támogatni fogja a szórakozóhely kialakítását is, mert erre is szükség van, de érdemes lenne a 

hasznosítást átgondolni és beleépíteni azokat az elemeket is, amelyek az általa kiküldött anyagban 

benne vannak.  

 

Máté Lajos: Ötletnek nem rossz az anyag, de ezeknek nem csak papíron kell működni, hanem az 

üzemeltetés évei alatt is. Arra nézve konkrét anyag, kötelezettségvállalás nem hangzott el.  

 

A bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

dr. Ináncsy Ernő, Kiss Zoltán, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) és 1 tartózkodás (Kocsis 

Róbert) mellett támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

78/2018. (X. 24.) TKSB határozat: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről szóló 

előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. október 25.  

Felelős: bizottsági elnök  

 

Hatodik napirend:  

Bejelentések, tájékoztatók.  

 

Matusz Imre: A felnőtteknek megrendezett Aqua-futásról kér tájékoztatást a következő ülésre.  

 

 

Mivel több hozzászóló nem volt, a bizottság ülése 14.35 órakor befejeződött.  

 

 

K.m.f. 

 

                Máté Lajos                Kocsis Róbert 

                  bizottsági elnök                                       bizottsági tag 

 

 

  Molnár Viktória 

  jegyzőkönyvvezető 


