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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, Majoros 

Petronella, Marosi György Csongor, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás bizottsági tagok.  

 

Dr. Ináncsy Ernő és Kiss Zoltán bizottsági tagok hiányoztak az ülésről.  

 

Jelen van továbbá: a Polgármesteri Hivatal részéről dr. Korpos Szabolcs jegyző, Varga Imre 

humán közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök; valamint Czeglédi 

Gyula, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója, Istók Csaba, a TDM ügyvezető igazgatója; Berényiné 

Szilaj Ilona, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója; Dr. Bihari-

Horváth László, a Bocskai István Múzeum igazgatója; Antalné Tardi Irén önkormányzati képviselő 

és Kircsi Lajos, a Hungarospa Zrt. képviselője. 

 

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 (Jónás Kálmán, Kanizsay György 

Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Matusz Imre, 

Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 9 bizottsági 

tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

17/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Napirend: 

 

A képviselő-testület 2019. február 28-i ülésanyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről. 

Előadó: vezérigazgató 

 

2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére 

marketingtevékenységük támogatására. 

Előadó: TDM ügyvezető 

 

4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés alapítvány támogatására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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7. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett 

ajánlatokról. 

Előadó: polgármester 

 

8. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól. 

Előadó: aljegyző 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

9. Előterjesztés a 2019. évi városmarketing keret tervezett felhasználásáról piaconkénti bontás 

szerint részletezve. 

Előadó: TDM ügyvezető 

 

10. Kérelem a 2019. évi városmarketing keretből történő felhasználás I. és II. negyedév 

jóváhagyására. 

Előadó: TDM ügyvezető 

 

11. Dr. Kiss Miklós kérelme. 

Előadó: bizottsági elnök  

 

12. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli).  

 

Első napirend:  

Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről. 

 

Czeglédi Gyula: Elkészítették a módosított és kiegészített üzleti tervet, kéri, ezt támogassa a 

bizottság.  

 

Antalné Tardi Irén: A FEB úgy tárgyalta a módosított üzleti tervet, hogy még nem volt módja ezt 

a kiegészített tervet megismerni. A várható eredmény több mint 100 millióval több, mint a korábbi. 

Örömmel nyugtázza, hogy a menedzsment figyelembe vette a fejlesztési program elindításával 

kapcsolatos dolgokat. Az eredmény nagyságát nem volt indokolt módosítani, de a testület elé kerül 

egy olyan anyag, amelyhez szükséges a területhasználati díj megemelése az önkormányzat részéről, 

ez pedig a fizetővendéglátókkal kapcsolatos pályázati felhívás. A többi észrevétele megegyezett a 

felügyelő bizottság tagjainak véleményével. Olvasható az anyagban, hogy átlagosan 10%-os 

differenciált bérfejlesztésre kerül sor. Ezt a menedzsment dönti el. Indokolatlannak tartja és kéri 

kivenni az utolsó bekezdést, mely szerint a menedzsment nem számol vezetők bérének emelésével. 

Ezzel a módosítással ezt az üzleti tervet elfogadásra javasolja.  

 

Kocsis Róbert: Rövid összefoglalót kér arról, hogy ezt a további 100 millió Ft-ot honnan sikerült 

előteremteni.  

 

Czeglédi Gyula: Olyan előterjesztés készült, amely csak a módosításokat, korrigálásokat 

tartalmazza. További tartalékokat igyekeztek feltárni. Új tételént került be a karbantartó anyagok 

költségeinek csökkentése, 10 millió Ft összegben, valamit külső cégek által végzett karbantartások 

összegét is lecsökkentették. A szociális hozzájárulás összege éves szinten 15 milliós megtakarítást 

hozhat. A labdarúgás támogatásánál az 5 millió Ft kimarad.   

 

Jónás Kálmán: A 3. napirendben, ami a TDM előterjesztése a forrás a fürdő nyereségéből lesz 

fedezve, nem pedig az általános tartalékból?  
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Máté Lajos: Áprilisban lesz a fürdő beszámolója a testület előtt, a vagyonhasználati díj lesz 

ennyivel megemelve.   

 

Matusz Imre: A dolgozók bérét nem fogja érinteni a költségvetés? Amit megígértek, azt megkapja 

mindenki? 

 

Czeglédi Gyula: A szakmai igazgatókat kivéve. A középvezetők esetében 5%-os lesz az emelés 

mértéke.  

 

Matusz Imre: Ezt ki kellene nyilatkozni, hogy mindenki megkapja a beígért béremelést.  

 

Majoros Petronella: Ha nem jön létre a 13 milliós bérmegtakarítás, az mennyire borítja az 

egyensúlyt?  

 

Czeglédi Gyula: Nem borítja.  

 

Majoros Petronella: És a 25 millió forint?  

 

Czeglédi Gyula: Az ki lett hagyva.  

 

Máté Lajos: Árbevétel oldalon történt korrigálás? Tavaly, tavalyelőtt is lényegesen több lett az 

árbevétel év végén.  

 

Czeglédi Gyula: Nem.  

 

Máté Lajos: A HSE támogatása elhangzott. Úgy gondolja, egy cég eredménye nem a támogatások 

megfaragásából keletkezik vagy sem. Nem nagyon lát fedezetet arra, ha a HSE támogatást kér az 

önkormányzattól. A támogatás más, mint a szponzoráció. A szponzorálásnak van egy ellenértéke, a 

reklám, erre eddig szükség volt. Most már nincs szükség rá?  

 

Marosi György Csongor: Korábban kialakult egy szokásjog, mely szerint a felnőtt futball 

támogatása a Hungarospa, mint finanszírozó feladata. Ez a támogatás az évek során egyre nagyobb 

lett, kész része volt, egy támogatási és egy szponzorációs rész. Megszavazza az üzleti tervet, mert a 

cégnek működnie kell, de mint egyesületi elnök, hangsúlyozni fogja minden fórumon, hogy a 

felnőtt futballt ellehetetlenítik Antalné képviselő asszony egyéni javaslatával. Ki kell mondani, 

hogy Hajdúszoboszlón a futball támogatása nem számít prioritásnak. Ha 15 évig elfogadott volt a 

kialakult támogatási rendszer, akkor most is elfogadott kell, legyen.  

 

Varga Imre: Az üzleti terv elkészítése kapcsán a felügyelő bizottsági végezte a dolgát, 

megtárgyalta és szavazott róla. Ugyanezt kell a bizottságnak is tennie. Nagy hibát vétene a 

bizottság, ha nem látná az összefüggéseket. A szokásjog rendkívül erős jog. Amikor a testület 

elfogadta a költségvetésben a sport és utánpótlás keret összegét, akkor tisztában volt azzal, hogy 

többcsatornás finanszírozás működik. Ha a labdarúgást a többi sporttal együtt kezelik, akkor a sport 

és utánpótlás keretre felosztható 32 millió Ft 5 millió Ft-tal csökken, ezzel a hajdúszoboszlói 

utánpótlás sporttól veszik el a pénzt. Nem kizárólag a felnőtt futballistákról van szó a HSE 

esetében.  

 

Matusz Imre: Egyetért azzal, hogy a szokásjog erős, de ami 15 éve jó volt, nem biztos, hogy ma is 

jó. A foci mára üzlet lett. Érdemes átgondolni, hogy kell-e ilyen mértékű támogatás.  

 

Antalné Tardi Irén: Nincs egyedül azzal a véleményével, hogy társaságon keresztül civil 

szervezetek támogatása ne történjen meg, hiszen közpénzről van szó. Nem azt mondta, hogy ne 



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

 

5 

támogassák a focit, de a költségvetésben több soron is támogatják a HSE-t, TAO-is is kap, más 

sportszervezeteknek nincs lehetősége ennyi támogatáshoz jutni. Ha úgy dönt a képviselő-testület, 

hogy több támogatásra van szüksége a HSE-nek, akkor megteheti, ha megemeli a költségvetés erre 

a célra elkülönített során lévő összeget. 

 

Jónás Kálmán: Egyetért képviselő asszonnyal abban, hogy ha irányelvek vannak, azokat követni 

kell. Ha megszabta az Összefogás csapata a Hungarospa-nak, hogy a városi cégek nem 

finanszírozhatnak sportegyesületet, akkor ne finanszírozzanak.  

 

Máté Lajos: Semmilyen ilyen döntés nem volt.  

 

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

Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Matusz Imre, Pánisz László, 

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

a következő határozatot hozta:  

 

18/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről szóló 

előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Második napirend:  

Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására. 

 

Jónás Kálmán: Egy nagyon jól előkészített anyag érkezett a múzeumtól. Egyetlenegy kérése lenne, 

hogy Dr. Juhász Imrének, a múzeum alapítójának és igazgatójának a munkásságát egy sarokban 

elhelyezett, néhány személyes tárgyat tartalmazó tárolóval és az életét leíró tablóval keressenek 

helyet az új épületben, megemlékezve munkásságáról. Van-e erre a közeljövőben lehetőség?  

 

Dr. Bihari-Horváth László: Törekedni fognak arra, hogy úgy alakítsák ki az újonnan létrejövő 

épületeiket, hogy helyet kapjon benne Igazgató Úr munkásságát bemutató tér.  

 

Antalné Tardi Irén: Milyen időtávra gondolja a beszámolóban megfogalmazottakat 

megvalósítani? Elsősorban a létszámbővítésre gondol.  

 

Dr. Bihari-Horváth László: A létszámbővítés több éves ütemezést jelent. Jogszabályi feltételekkel 

is alátámasztja, hogy a jelenlegi létszámkeret helyett mi lenne az ideális. Bízik az önkormányzat 

támogatásában.  

 

Máté Lajos: Joseph Kádár úr halálával a modern múzeum anyagával kapcsolatosan mik a 

kilátások?  

 

Dr. Bihari-Horváth László: A modern múzeumban lévő anyaggal kapcsolatosan sikerült 

ajándékozási szerződést kötni. Jelenleg is az önkormányzat tulajdonában van a művészeti anyag. Jó 

kapcsolatot ápolnak az özveggyel. Partnerek abban, hogy mindenki számára megfelelő megoldás 

jöjjön létre a hagyatékkal kapcsolatosan.  
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Matusz Imre: Kellene egy olyan épület a múzeumnak, ahol a meglévő nagy mennyiségű műtárgyat 

kiállíthatják. Van-e erre konkrét terv, hogy hol lenne? Javasolja, hogy a konkrét elképzelések 

kerüljenek a bizottság elé bizonyos időközönként.  

 

Dr. Bihari-Horváth László: Pályázati támogatásból új múzeumi épületszárny épül, létrejön a 

Fejedelmi Kincstár elnevezésű kiállítóterem, melynek legnagyobb látványossága a Bocskai-korona 

hiteles másolata lesz. A fenntartó biztosítja a múzeum számára azokat az ingatlanokat, amelyek 

szükségesek a működéshez.  

 

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

Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Matusz Imre, Pánisz László, 

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

a következő határozatot hozta:  

 

19/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Bocskai István Múzeum beszámolójáról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Harmadik napirend:  

Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketingtevékenységük 

támogatására. 

 

Istók Csaba: Egy szakmai feladatot kaptak az önkormányzattól, melyet igyekeztek megfelelő 

szakmai keretek között végrehajtani. A lényege, hogy a városban működő egyéb szálláshelyet 

üzemeltető szolgáltatók pályázhatnak marketing tevékenységük támogatására. Az összeállított 

anyagot véleményezésre küldték, ezek alapján állították össze a mellékelt pályázati felhívást.  

 

A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, 

Marosi György Csongor, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) és 2 tartózkodás (Kocsis 

Róbert, Majoros Petronella) mellett támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és a következő 

határozatot hozta:  

 

20/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketingtevékenységük 

támogatására pályázatról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Negyedik napirend:  

Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására. 

 

Jónás Kálmán: Igazgató Asszony igen nagy összeget kér. A táblázatos vonzatát miért nem 

láthatják ennek, semmilyen konkrét adatot nem lát. Nem tartja valóságtól elrugaszkodott ötletnek, 

hogy zárt ülésen tárgyalják ezt az anyagot. Lássák ezeknek a programoknak a költségvonzatát. 
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Lekért egy műsorirodától ajánlatot, nagyságrendileg a kért összeg fele. Örömmel látná a 

rendezvények fellépőinek, őrzésének pályáztatását. Korábban azt mondta Polgármester Úr, hogy 

fizetősek lesznek a rendezvények. Ha nem lesznek fizetősek, ismét megkérdezi, mi alapján lesz 

kiválasztva az az 1000 ember, aki befér a Szabadtéri Színpadra? Miért nem látnak egy pontosabb 

kimutatást?  

 

Varga Imre: Regisztrációs jegyek lesznek a terv szerint. Ez egy szakmai döntés, még nem született 

meg a konkrét megoldás, folyamatban van.  

 

Berényiné Szilaj Ilona: Az itt lévő programkínálat célja a város turisztikai vonzerejének növelése. 

A rendezvények biztonságos megtartása nagyon nagy összegekbe kerül, szigorú előírásokat kell 

teljesíteni. A fellépők az internetre csak irányárakat tesznek fel, amikor megkötik a szerződést, 

meghatározzák, mikortól, hol és milyen formában lehet őket hirdetni, nagyon szigorú feltételeket 

támasztanak. A szerződések nem hozhatók nyilvánosságra. Jelenleg folyamatban van a Szabadtéri 

Színpad működési engedélyének beszerzése. Az, hogy ingyenesek lesznek-e a rendezvények, a 

fenntartó döntése lesz.  

 

Máté Lajos: Az új Szabadtéri Színpad működtetésének költségeit az idei költségvetés tervezésekor 

még nem lehetett tudni. Ez egy pótköltségvetés ahhoz képest. Itt van egy terv és egy szakmai 

program, amihez hozzárendelt egy költséget Igazgató Asszony.  

 

A bizottság az előterjesztést 5 igen (Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 

Pánisz László, Zagyva Tamás), 2 nem szavazat (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) és 1 tartózkodás 

(Matusz Imre) mellett támogatta (8 bizottsági tag szavazott) és a következő határozatot hozta:  

 

21/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosításáról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Ötödik napirend:  

Előterjesztés alapítvány támogatására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottsági elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  

 

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

Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Matusz Imre, Pánisz László, 

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

a következő határozatot hozta:  

 

22/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek alapítvány támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  
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Hatodik napirend: 

Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. 

 

Matusz Imre: Ő azt támogatja, hogy a Szent István parkba egyáltalán ne kerüljenek ilyen 

árusítóhelyek. Sétálóparknak kellene lennie, ahol az emberek jól érzik magukat. Nem illik ez a 

parkjellegbe.  

 

A bizottság az előterjesztést 4 igen (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Pánisz László, Zagyva 

Tamás), 2 nem szavazat (Kanizsay György Béla, Matusz Imre) és 3 tartózkodás (Jónás Kálmán, 

Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett nem támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és a 

következő határozatot hozta:  

 

23/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága nem javasolja 

a képviselő-testületnek árusítóhelyek kijelöléséről szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Hetedik napirend: 

Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett 

ajánlatokról. 

 

Majoros Petronella: Hány street-food árusítóhely lesz összesen?  

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: Öt lesz plusz két pavilon.  

 

A bizottság az előterjesztést 4 igen (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Pánisz László, Zagyva 

Tamás), 2 nem szavazat (Kanizsay György Béla, Matusz Imre) és 3 tartózkodás (Jónás Kálmán, 

Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett nem támogatta (mind a 9 bizottsági tag szavazott) és a 

következő határozatot hozta:  

 

24/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága nem javasolja 

a képviselő-testületnek a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett 

ajánlatokról szóló előterjesztés elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Nyolcadik napirend: 

Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól. 

 

Dr. Sléder Tamás: 2018-ban minden eddigi rekord megdőlt vendégszám és vendégéjszakaszám 

tekintetében városunkban. A szálláshelyeknek csatlakozniuk kell a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központhoz, az önkormányzatnak hozzáférése lesz a rendszerhez. Első körben a 

hotelek, szállodák csatlakoznak, majd a panziók, végül pedig az egyéb szálláshelyek.  
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Istók Csaba: Nagyon szép évet teljesített a város, közösen a szolgáltatókkal. Megpróbálják 

marketing szempontból tovább vinni ezt az eredményt. Az online adatszolgáltatással kapcsolatosan 

még ők is bizonytalanok, lesz egyeztetés a jövő hét folyamán.  

 

Máté Lajos: Büszkék lehetnek erre az eredményre, bízik benne, hogy ebben az évben is 

megismétlődik a rekordév. Egy negatív tényező van, tönkrement a Germánia repülőtársaság, ami 

azért fontos a város szempontjából, mert az ide látogató német turisták nagy része ennek a cégnek a 

járataival érkezett, most gőzerővel folyik másik charter-járatokat üzemeltető társaság keresése.  

 

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

Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Matusz Imre, Pánisz László, 

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

következő határozatot hozta:  

 

25/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól szóló beszámoló 

elfogadását.  

 

Határidő: 2019. február 28.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Kilencedik napirend: 

Előterjesztés a 2019. évi városmarketing keret tervezett felhasználásáról piaconkénti bontás 

szerint részletezve. 

 

Istók Csaba: A fürdővel közös megjelenések egyeztetése megtörtént, februárra már túl vannak öt 

vásáron, melyek költségeit ki kellett fizetni. A féléves lehívás számukra ezek miatt is jóval 

kedvezőbb.  

 

A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 

Róbert, Máté Lajos, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat 

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

 

26/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2019. évi 

városmarketing keret felhasználásának tervét célpiaconkénti bontás szerint elfogadja, 

megvalósítását támogatja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ügyvezető 

 

Tizedik napirend: 

Kérelem a 2019. évi városmarketing keretből történő felhasználás I. és II. negyedév 

jóváhagyására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a bizottsági elnök szavazásra tette fel a határozati javaslatot.  
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A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 

Róbert, Máté Lajos, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat 

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

 

27/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2019. évi 

városmarketing keret felhasználását az első félévi időszakra vonatkozóan piaconkénti bontás szerint 

elfogadja, megvalósítását támogatja, ehhez 13.812.400 Ft forrást biztosítja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ügyvezető 

 

Tizenegyedik napirend: 

Dr. Kiss Miklós kérelme. 

 

Máté Lajos: Az a kérdés, hogyan tudja ez a szakbizottság ezt a célt támogatni, nem ennek a 

bizottságnak a területe. Magát a célt támogatja. Hogyan lehetne támogatni a célt? Tavaly 100.000 

Ft-ot kapott erre a célra a kérelmező.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: Ő is támogatandónak tartja a célt, az egészségügyi bizottság javasolni fogja a 

gazdasági bizottságnak, hogy támogassa a kérelmet. Jogos a kérdés, hiszen ilyen jellegű kérelmeket 

pályázati eljárás keretein belül szokás elbírálni. Ha jogilag kell elbírálni, akkor azt mondja, nem 

támogatható.  

 

Majoros Petronella: 200.000 Ft támogatást javasol.  

 

Zagyva Tamás: Nem támogatja, precedens értékű lesz, ha most megszavazzák, sorra fognak 

érkezni a kérelmek pályázati eljárás nélkül.  

 

Kocsis Róbert: Nem kell belekeverni a sportot és a kultúrát, itt egy szakmai konferenciáról van 

szó, egy rendezvényről. Ő 100.000 Ft-ot javasol.  

 

Kanizsay György Béla: Ő nem támogatja a kérelmet, a korábbi években sem szavazta meg.  

 

Máté Lajos: Ki az, aki a 100.000 Ft-ot támogatja?  

 

A bizottság a 100.000 Ft-ról szóló javaslatot 7 igen szavazattal (Jónás Kálmán, Kanizsay György 

Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és 

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

 

28/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 

bekezdésének felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet 4/ÖK Turisztikai Célkeret sora terhére 

100.000 Ft támogatást nyújt nőgyógyászati kongresszus megrendezésének támogatásához.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   bizottsági elnök  
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Tizenkettedik napirend: 

Bejelentések, tájékoztatók. 

 

Varga Imre: Tájékoztatja a bizottságot, hogy szombaton Joseph Kadar halálával kapcsolatosan 

megemlékezést tartottak és 100.000 Ft összegben az önkormányzat támogatja a rendezvénnyel 

kapcsolatos megvendégelést, ami a korábban elfogadott bizottsági keretből lesz finanszírozva. 

Elkezdődik hamarosan a pannók felszerelése a támfalnál, az avatás március 15-én történik. 

Elfogadta Művész Úr, hogy a kiosztott felirat-szöveg kerüljön elhelyezésre a pannók mellé. A 

bizottság állásfoglalása szükség, hiszen ennek pénzügyi vonzata is lesz.  

 

Jónás Kálmán: Javasolja QR-kód elhelyezését is, így idegen nyelven is olvashatják a vendégek a 

feliratokat.  

 

Kanizsay György Béla: Javasolja, hogy öt nyelven legyenek a címek leírva. 

 

Jónás Kálmán: A városi honlapon legyen a narrátor szöveg megjelenítve és szerepeljen hivatkozás 

a réztáblán, hogyan lehet eljutni a városi honlapon a szöveghez.  

 

Máté Lajos: Ezekkel a módosításokkal együtt teszi fel szavazásra a szóbeli tájékoztatót.  

 

A bizottság a tájékoztatót 7 igen szavazattal (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 

Máté Lajos, Matusz Imre, Pánisz László, Zagyva Tamás) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

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

 

29/2019. (II. 26.) TKSB határozat:  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a szóbeli 

tájékoztatót az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:   bizottsági elnök  

 

 

 

 

Mivel több hozzászóló nem volt, a bizottság ülése 16.00 órakor befejeződött.  

 

 

K.m.f. 

                Máté Lajos                Kanizsay György Béla 

                  bizottsági elnök                                              bizottsági tag 

 

  Molnár Viktória 

  jegyzőkönyvvezető 


