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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, Kocsis Róbert, Majoros 

Petronella, Kiss Zoltán, Pánisz László bizottsági tagok.  

 

Kanizsay György Béla, Dr. Ináncsy Ernő, Matusz Imre és Zagyva Tamás bizottsági tagok 

hiányoztak az ülésről.  

 

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

aljegyző, Lőrincz László gazdasági irodavezető és Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető-

helyettes. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Viktória  

 

Máté Lajos: Köszöntötte a bizottság tagjait. Megállapította, hogy a bizottság 6 tagja jelen van, így 

a bizottság határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását és megtárgyalását 

azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. számú napirendet az előterjesztő visszavonta.  

 

A bizottság a módosított napirendet 6 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás 

Kálmán, Kocsis Róbert, Kiss Zoltán, Pánisz László) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 

(mind a 6 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

53/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága az alábbi 

napirendet fogadja el:  

 

Napirend:  

 

A képviselő-testület 2018. július 5-i ülésanyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

2. Előterjesztés alapítványok támogatására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan. 

Előadó: aljegyző 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

5. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli).  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: bizottsági elnök  
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Első napirend:  

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. 

 

Varga Imre: Költségvetési egyeztetések során intézményi dologi tartalék sort különítettek el a 

rendeletben, erre a tartalékra lehet pótelőirányzatokat kérni. A testület dönt erről. A városi televízió 

eszközvásárlásra kért 2,3 millió Ft-ot, ebből a tartalékból. Várható, hogy más intézmények is 

megjelennek kérelmekkel.   

 

A bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Kiss Zoltán, 

Pánisz László) és 2 tartózkodás (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett támogatta (mind a 6 

bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

54/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosításáról szóló 

előterjesztés elfogadását.  

Határidő: 2018. július 5.    

Felelős:    bizottsági elnök  

 

Második napirend:  

Előterjesztés alapítványok támogatására. 

 

Varga Imre: 500.000 Ft volt elkülönítve, jelenleg 300.000 Ft áll rendelkezésre. A bizottságnak 

összegről nem feltétlenül kell döntenie, elvi döntése, hogy javasol-e támogatást az alapítványoknak. 

A bizottsági keretekre kiírt pályázatok felhívásában szerepel, hogy beruházásra, táboroztatásra nem 

nyújt támogatást a bizottság.  

 

Marosi György Csongor: Jó lenne, ha a szakbizottság adna valamilyen instrukciót a gazdasági 

bizottságnak, hogy a meglévő 300.000 Ft-ot milyen módon ossza fel az alapítványok között 

támogatás esetén.   

 

Varga Imre: Alapítvány tulajdonában lévő épület beruházását nem biztos, hogy támogatnia kellene 

a bizottságnak, ahogyan táboroztatást sem, hiszen ez kezelhetetlen. A mentős alapítványt javasolja 

támogatni.  

 

Jónás Kálmán: Utánajárt a mentős alapítvány által vásárolni kívánt eszköz árának. Felkereste őket, 

elmondták, hogy 100.000 Ft támogatással már boldogulnának. Javasolja, hogy 100.000 Ft 

támogatást kapjanak. A Fazekasház tavaly 200.000 Ft támogatást kapott, javasolja, hogy 100.000 

Ft-ot kapjanak ők is.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: Egyetért az elhangzott javaslattal. Ezek a benyújtott kérelmek célzott 

kérelmek, ha a korábbi gondolatmenetet követi a bizottság, akkor a Fazekasház kérelme 

(táboroztatás, tetőjavítás) nem támogatható.  

 

(Majoros Petronella bizottsági tag 14.12 órakor érkezett.) 

 

A bizottság a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmét 3 igen szavazattal (Jónás 

Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) és 4 tartózkodás (Máté Lajos, Marosi György 

Csongor, Kiss Zoltán, Pánisz László) mellett nem támogatta (mind a 7 bizottsági tag szavazott); a 

Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány kérelmét  7 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György 

Csongor, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Kiss Zoltán, Pánisz László) 
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 7 bizottsági tag szavazott) és a következő 

határozatokat hozta:  

 

55/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága nem javasolja a 

képviselő-testületnek a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmének támogatását.  

Határidő: 2018. július 5.    

Felelős:    bizottsági elnök  

 

56/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány kérelmének támogatását.  

Határidő: 2018. július 5.    

Felelős:    bizottsági elnök  

 

Harmadik napirend:  

Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a bizottsági elnök szavazásra tette fel az előterjesztést.  

 

A bizottság a napirendet 7 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás Kálmán, 

Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Kiss Zoltán, Pánisz László) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

támogatta (mind a 7 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

57/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánításáról szóló előterjesztés 

elfogadását.  

Határidő: 2018. július 5.    

Felelős:    bizottsági elnök  

 

Negyedik napirend:  

Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan. 

 

Dr. Sléder Tamás: Nincs módosító javaslata az anyaggal kapcsolatosan, az egyik hotel kereste meg 

a hivatalt, hogy adjon tájékoztatást a jövő évi IFA várható mértékéről.   

 

A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás 

Kálmán, Majoros Petronella, Kiss Zoltán, Pánisz László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett 

támogatta (mind a 7 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

58/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatos előterjesztés 

elfogadását.  

Határidő: 2018. július 5.    

Felelős:    bizottsági elnök  
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Ötödik napirend:  

Bejelentések, tájékoztatók. 

 

Varga Imre: Néhány dologgal kapcsolatosan kéri a bizottság állásfoglalását. A könyvtár 

beszámolója megtörtént, jó lenne, ha szeptemberben még a pénzfelosztás előtt a Művelődési 

Központ szakmai és gazdasági beszámolója is megtörténne. Készíteni fog egy táblázatot, amelyben 

részletesen szerepel minden program, a hozzá kapcsolódó költségvetés, terv-tény, indoklás, hogy 

miért került esetleg többe és milyen intézkedési tervek vannak az intézmény részéről, valamint a 

plusz programok, amelyek testületi döntés alapján kerültek megvalósításra és ezek mennyibe 

kerültek. Ha egyetért a bizottság, akkor igazgató asszonytól várja ezen beszámolót. Előző ülésen 

döntöttek arról, hogy a tartalékalapra pályázatot fog kiírni a bizottság. Szeretné ezt változatlan 

tartalommal közzétenni. Mivel ez nem szokványos dolog, a hivatallal kapcsolatban álló 

szervezeteknek email-t fog küldeni erről. Ha egyetért a bizottság, szeptember 14-i határidővel írja ki 

a pályázatokat. A bizottság a költségvetés elfogadásakor úgy döntött, hogy mivel az Aquafutás már 

nem éri el azt a célt, amit korábban a bizottság megfogalmazott, ezért nem rendezik meg, de 

kevesebb összegű rendezvényre lenne egy javaslata: egyeztetve a HSE-vel és a tankerülettel, 

szeptember végén vagy október elején lehetne a repülőtéren egy olyan mezei futóversenyt rendezni, 

amelyen az utánpótlás korosztályt illetően éremdíjazás lenne és az iskolai részvételi számot 

díjaznák. Javasolni fogja, hogy pénzjutalmat kapjanak az iskolák, amelyet eszközbeszerzésre 

fordítanának. Rendeznének felnőtt futóversenyt is, illetve a HSE pályáján egy komplex atlétikai 

verseny is lenne általános iskolásoknak. Ki fog dolgozni erre vonatkozóan egy anyagot, amelyből 

előterjesztés készül. 

 

Jónás Kálmán: Javasolja, hogy az Aquafutás név maradjon meg, hiszen csak a tartalom módosul, 

de a fő cél megmarad.  

 

Majoros Petronella: Ő is elhibázott döntésnek tartaná, ha a név is megszűnne, hiszen annak eszmei 

értéke van a városban.  

 

A bizottság a tájékoztatót 7 igen szavazattal (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Jónás Kálmán, 

Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Kiss Zoltán, Pánisz László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

támogatta (mind a 7 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

59/2018. (VII. 03.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága az elhangzott 

tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi, a benne elhangzottakkal egyetért.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   bizottsági elnök  

 

Több hozzászóló nem lévén, a bizottság ülése 14.35 órakor befejeződött.  

 

 

K.m.f. 

                Máté Lajos         Marosi György Csongor  

                  bizottsági elnök                                       bizottsági tag 

 

  Molnár Viktória 

  jegyzőkönyvvezető 

 


