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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, dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás bizottsági tagok.  

 

Marosi György Csongor, Kiss Zoltán, Matusz Imre bizottsági tagok hiányoztak az ülésről.  

 

Jelen van továbbá: a Polgármesteri Hivatal részéről dr. Sóvágó László polgármester, dr. Korpos 

Szabolcs jegyző, Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Lőrincz László 

iordavezető-főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök; 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 7 tagja jelen van, így 

a bizottság határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását és 

megtárgyalását.  

 

A bizottság a meghívóban szereplő napirendet 7 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, 

Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (mind a 7 bizottsági tag szavazott) és a következő 

határozatot hozta:  

 

79/2018. (XI. 20.) TKSB határozat:  

 

Napirend:  

 

A képviselő-testület 2018. november 22-i ülésanyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság  

Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról. 
Előadó: polgármester  

 
2. Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására.  

Előadó: ügyvezető  

 

3. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés alapítvány támogatására.  

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. 

Előadó: polgármester 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

6. Előterjesztés 2019 évi kiállítások, utazási vásárok, kitelepülések részvételi tervének 

elfogadásáról. 

Előadó: ügyvezető  
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7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására rendezvények többletköltségére. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

8. Bejelentések, tájékoztatók (szóbeli).  

 

Első napirend:  

Előterjesztés a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság  

Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról. 

 

Dr. Sóvágó László: Lőrincz Lászlót javasolja a Felügyelő Bizottságba delegálni.  

 

Máté Lajos: Lőrincz László személyéről kell szavazni.  

 

A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal (Máté Lajos, Kanizsay György Béla, Majoros 

Petronella, dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) 

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

 

80/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság  

Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. november 22.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Második napirend:  

Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására.  

 

Istók Csaba: Az idei számok alátámasztották a kampány sikerességét. Próbáltak nyitni a kisebb 

szállodák irányába.  

 

Máté Lajos: Óriási a városok közötti verseny, a tavaszi kampányt erősíteni kell. Örül az 

előterjesztésnek, mert nem igényel pluszforrást, hanem az idegenforgalmi adó visszaforgatásáról 

van szó.  

 

Lőrincz László: A határozati javaslatot módosítani kéri: jelen pillanatban az idegenforgalmi adó 

még nem lett megemelve, ezért a tartalék keret terhére kellene megnevezni a 12 millió Ft-ot. Ez 

csak technikai jellegű kérdés.  

 

A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal (Máté Lajos, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 

dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás) és 1 tartózkodás (Majoros Petronella) mellett 

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

 

81/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatásáról szóló 

előterjesztés elfogadását. 
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Határidő: 2018. november 22.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Harmadik napirend:  

Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására. 

 

Varga Imre: Az előterjesztésben említett összeg finanszírozása az intézményi dologi tartalék 

terhére történik, rendelkezésre áll az összeg, valamint elképzelhető, hogy a Gazdasági Bizottság is 

támogatja a keretéből, erről dönteni fog a bizottság holnapi ülésén.  

 

Majoros Petronella: Az előterjesztésben olvasható, hogy az alaptevékenység megnevezés 

módosult. Ezt mi tette szükségessé?  

 

Varga Imre: Törvényi előírás miatt volt szükséges a módosítás.  

 

Jónás Kálmán: Egy tételről szeretne részletesen hallani: a hang- és fénytechnikára fordított plusz 

összeg 247.000 Ft volt. Ez pontosan mi volt?  

 

Varga Imre: Tény, hogy ennyibe került. Más feltételek mellett lehetett megtartani a rendezvényt, 

módosult a helyszín. Ez indokolta a módosítást.  

 

A bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal (Máté Lajos, Kanizsay György Béla, Majoros 

Petronella, dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) 

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

 

82/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

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

pótelőirányzat biztosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. november 22.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Negyedik napirend:  

Előterjesztés alapítvány támogatására.  

 

Majoros Petronella: Kérdés, hogy mire elég a költségvetési soron lévő 80.000 Ft.  

 

Varga Imre: Az igényelt múzeumpedagógiai programokra elegendő lehet a 80.000 Ft.   

 

Máté Lajos: A bizottság részéről elvi döntés szükséges.  

 

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

Majoros Petronella, dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás), tartózkodás és ellenszavazat 

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

 

83/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek alapítvány támogatásáról szóló előterjesztés elfogadását. 
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Határidő: 2018. november 22.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Ötödik napirend:  

Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. 

 

Dr. Sóvágó László: Így fogadta be a Turisztikai Ügynökséggel közös pályázatukat a Minisztérium. 

Azt a tájékoztatást kapta, hogy november végére el lesz bírálva a pályázat, decemberben aláírásra 

kerül a szerződés. Ebben az előterjesztésben leírtak valójában a pályázat gyakorlati megvalósítása. 

Folyik a tér egyéb irányú berendezése. Javasolja a határidőt január 5-re módosítani. Ha esetleg 

eredménytelen lesz a pályáztatás, vannak más lehetőségek. Június 1-től augusztus 31-ig lenne 

kiadva a terület erre a célra, télen pedig visszatérne a parkolási rend.  

 

Jónás Kálmán: Ez az átépítés eredetileg is része volt a pályázatnak?  

 

Dr. Sóvágó László: Igen. A tér, annak arculata is felújításra kerülne.   

 

Dr. Ináncsy Ernő: Ezek a pavilonok/árusítókocsik kikerülnek a fürdő főbejáratához. A 

pályázhatóság szempontjából van erre szükség? Plusz pontot jelent? Hiszen eddig azon volt a város, 

hogy ezeket a pavilonokat megszüntesse. A többi vendéglátóhely ezek miatt az árusítókocsik miatt 

háttérbe szorul. A legnagyobb forgalomban lesznek itt ezek a kocsik, a legfrekventáltabb helyen. A 

többi étterem csorbát fog szenvedni emiatt és továbbra sem a színvonalról lesz híres a város.  

 

Dr. Sóvágó László: Mindig fontos volt számára a színvonal, most is igényes pályázatot várnak. Ez 

a street-food szolgáltatás más jellegű, mint az éttermek. A pályázatot már benyújtották, ez is részét 

képezi. A Gábor Áron utca egy ideiglenes megoldás volt, elismeri, hogy nem sikerült túl jól a 

megvalósítás. Azt gondolja, az árusítókocsiknak itt van helye, ha magasra teszik a mércét, akkor ez 

egy színvonalas része lesz a városnak.  

 

Dr. Ináncsy Ernő: Nem lehetne azt a teret megtölteni tartalommal, akár üzletekkel? Miért étellel 

kell?  

 

Dr. Sóvágó László: Jogszabályi előírások vannak.  

 

A bizottság a módosított előterjesztést 4 igen (Máté Lajos, Kanizsay György Béla, Pánisz László, 

Zagyva Tamás), 2 nem szavazattal (Majoros Petronella, dr. Ináncsy Ernő) és 1 tartózkodás (Jónás 

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

 

84/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Határidő: 2018. november 22.   

Felelős: bizottsági elnök  

 

Hatodik napirend:  

Előterjesztés 2019 évi kiállítások, utazási vásárok, kitelepülések részvételi tervének 

elfogadásáról. 
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Istók Csaba: Egy változás van az anyagban, kéri így elfogadni: a brassói vásárt elvetették, helyére 

egy bukaresti vásárt céloznak meg. Körvonalazódni látszik egy Debrecen-Hajdúszoboszló közös 

vásár az 1000 Út Utazási Irodával, amely Moszkvát és Tel-Avivot célozza, illetve Szentpétervárra 

is egy közös kiállítás. Kéri támogatni.  

 

Jónás Kálmán: Továbbra is nagyon hiányolja a német és osztrák vásárokon való megjelenést.  

 

Istók Csaba: Az osztrák standdíjak nagyon magasak. A német piacon próbálkoztak Salamon Úrral, 

nem volt sikeres. Egy közös study-tourt szerveznek áprilisban, a dortmundi menetrend szerinti 

járattal vannak még elképzelések. Januárban kezdődik a kiállítási szezon, ezért szükséges most 

dönteni erről.  

 

Czeglédi Gyula: A TDM-el többször is egyeztettek. Közösen szerveznek vásárokat, szállodákat is 

bevonva. A Hungarospa a saját értékesítőit is bevonva sok olyan helyre megy, ahová a TDM nem. 

Azt látják ők is, hogy az osztrák piac nem mozdítható, ha jönnek, akkor is csak a dunántúli régióig. 

A német piacon több mint tíz éve tart a visszaesés, egy-két csoport mindig visszajár, de látni kell, 

hogy nem ez a jövő.   

 

Majoros Petronella: Ő a szlovák piacot hiányolja.  

 

Istók Csaba: Nagyon kevés a szlovák vásár. Road-show-kat szerveznek többet is Szlovákiába.  

 

Czeglédi Gyula: Komplex a szlovák piacon való megjelenés, de nem volt túl jó a visszajelzés a 

vásárokról.  

 

Máté Lajos: Látni kell, hogy az utóbbi időben nagyon megdrágultak a vásárok. Érdemesebb inkább 

ad-words kampányokban gondolkodni.  

 

Majoros Petronella: A román piaci jelenlét továbbra is aktív. Tudomása szerint a jelenlegi román 

piaccal foglalkozó munkatárs nem lesz foglalkoztatva jövőre, ki fogja ezt a feladatot ellátni?  

 

Istók Csaba: Tervezi románul és oroszul tudó szakemberek felvételét.  

 

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

Majoros Petronella, dr. Ináncsy Ernő, Pánisz László, Zagyva Tamás), tartózkodás és ellenszavazat 

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

 

85/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága Hajdúszoboszló 

város 2019. évi kiállítások, utazási vásárok, kitelepülések részvételi tervét elfogadja, megvalósítását 

támogatja.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ügyvezető 

 

Hetedik napirend:  

Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására rendezvények többletköltségére. 

 

Varga Imre: A rendezvények többletköltsége 2.900.000 Ft, a rendelkezésre álló kulturális keret 

2.500.000 Ft. Felmerül a kérdés, hogy a hiányzó 400.000 Ft honnan legyen finanszírozva. 
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Körvonalazódni látszik, hogy Polgármester Úr saját keretéből 200.000 Ft-ot ad és a maradék 

200.000 Ft-nak átcsoportosítással a sport keret lehetne a forrása.  

 

Jónás Kálmán: Próbált közérdekű adatigénylést beadni, de azzal utasította el a Művelődési 

Központ, hogy nem tudták beazonosítani, pontosan melyik rendezvényről van szó. Ő világosan 

leírta, hogy a majálisról szeretne pontos összegeket kérni. Nagyságrendileg ismeri az összegeket, 

amit kérnek az előadók.  

 

(Kocsis Róbert bizottsági tag 14.46 órakor érkezett.) 

 

Varga Imre: A programok kerültek többe, illetve nem lehetett a Szabadtéri Színpadon megtartani a 

rendezvényeket, más helyszínt kellett találni.  

 

Jónás Kálmán: Nem tudja támogatni.  

 

A bizottság az előterjesztést 3 igen (Máté Lajos, Kanizsay György Béla, Pánisz László), 1 nem 

szavazattal (Jónás Kálmán) és 4 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, dr. Ináncsy Ernő, 

Zagyva Tamás) mellett nem támogatta (mind a 8 bizottsági tag szavazott) és a következő 

határozatot hozta:  

 

86/2018. (XI. 20.) TKSB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a Kovács Máté 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére rendezvények lebonyolításának többletköltségét 

nem támogatja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   bizottsági elnök  

 

Nyolcadik napirend:  

Bejelentések, tájékoztatók.  

 

Varga Imre: Következő bizottsági ülésen a sport keret felhasználásáról dönteni kellene.  

 

Czeglédi Gyula: Tájékoztatást kapott a Turisztikai Ügynökségtől, hogy megkezdődik a két 

projektük előkészítése. A támogatási szerződés megkötésére hamarosan sor kerülhet. A decemberi 

ülésre előterjesztést készítenek a részletekről.  

 

 

Mivel több hozzászóló nem volt, a bizottság ülése 14.53 órakor befejeződött.  

 

 

K.m.f. 

 

                Máté Lajos                Kanizsay György Béla 

                  bizottsági elnök                                              bizottsági tag 

 

 

  Molnár Viktória 

  jegyzőkönyvvezető 


