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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 24. Alcím új 75. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

      75
Multifunkciós közösségi csarnok építése 
Hajdúszoboszlón

1     800,0 /+1 800,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

Hajdúszoboszló  városnak  szüksége  van  egy  multifunkcionális  központra,  amely  alkalmas

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



sporttevékenységek,  szalagtűzők,  ballagások,  kulturális  rendezvények,  valamint  egyéb
rendezvények fogadására.  Egy kb. 4000 m²-es, 2 szintes, beültethető pályarésszel rendelkező
csarnokra lenne szükség, amely kb. 2000 férőhellyel alkalmas kosár-, kézi-, röp- és tollaslabda,
teremlabdarúgás,  stb.  labdajátékok  pályaigényét  kiszolgálni.

A jelenlegi sportház több okból sem alkalmas betölteni a városi fedett sportközpont szerepét Az
igények is megnövekedtek rá az évek alatt, általában a délutáni és kora esti órák teltházasok.
Emellett, ha egy új sportág/csoport szeretne rendszeresen időpontot foglalni, szinte nem találnak
elfogadható  időpontot.
A multifunkciós (sport)csarnok több egyéb szempontból is fontos lenne a városnak.
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