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A Képviselő-testület a 15/2015. (I. 28.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Magyar Államtól 
átvett 1237/11 hrsz-ú ingatlanon kívánja elhelyezni a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 
intézmény székhelyét, mely kapcsán nyilvános könyvtárat, az internálótábor történetét bemutató 
emlékhely kiállítást, civil szervezetek részére helyiségeket és a Szlovák Néprajzi Gyűjtemény 
helyiségét kívánja kialakítani. 
A Pénzügyi Bizottság március 18-i ülésén a terv elkészítésére a Kiszugló Kft-t választotta. 
Tervezési szerződés alapján tervező a kétváltozatú tanulmánytervet elkészítette. A tanulmánytervet 
a Polgármesteri Hivatal a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár intézményvezetőjének és 
könyvtárosának , Kistarcsai Intrnáltak Emlékéért Alapítvány elnökének és a főépítész bevonásával  
áttanulmányoztuk, a tervezővel két alkalommal a tanulmányterv változatait elemeztük. 

A tanulmánytervek közül sok tekintetben az A változatra esett a választás. Ennek a tervnek az 
alaprajzi elhelyezkedése a használat során kedvezőbb, mind a könyvtár, mind pedig az emlékhely 
kialakítása tekintetében. Az épület megközelítése a Deák Ferenc utcáról két helyen lehetséges, 
egyik a Könyvtár portálja, a másik pedig egy kapuzaton keresztül, oldalról zárt bejáratra rávezető 
„folyosón” keresztül történik. Az emlékhely a pinceszinten helyezkedik el, mely felett a földszinten 
előtér vizesblokk, információs pult található. Itt helyezkedik el a szlovák gyűjtemény és 2 iroda a 
civil szervezetek részére. Az emeleten táncterem és hozzá tartozó öltözők és vizesblokk 
helyezkedik el, valamint itt kapott helyet a Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 
intézményvezetőjének és dolgozóinak irodái és raktárak. 

Az épület Deák F. utcai szárnyában helyezkedik el a 20.000 kötet befogadására lehetőséget adó 
könyvtár. A bejárattól jobbra folyóirat olvasó és vizesblokk helyezkedik el. Az előtérből nyílik a lift 
mellyel a pince és az emelet is megközelíthető. A bejárat bal oldalán helyezkedik el a könyvtár és a 
hozzá kapcsolódó könyvraktár. Az emeleten internet, digitális média olvasási lehetőség és 
gyermekkönyvtár található. Itt helyezkedik el az olvasóterem, mely csoportos rendezvények, 
konferenciák, író-olvasó találkozók megrendezésére alkalmas. Ezen a szinten található a 
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könyvtárhoz tartozó iroda is. A tetőtérben az épület fűtését és használati melegvíz ellátását szolgáló 
gépészeti helyiség található. Ezen épületszárny pincéjében helyezkedik el a klubbhelyiség és a 
külön bejáratú Digi Kft. helyisége, melyet bérbe kíván venni. 

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Könyvtár és tábor emlékhely épület 
kialakítására elkészíttetett két változatú tanulmányterv közül az A változatot fogadja el, 
azzal, hogy az emlékhely épületrész homlokzatának egy részén az eredeti homlokzati 
struktúra jelenjen meg. Ezek alapján az engedélyezési tervdokumentáció kidolgozásra 
kerüljön. 
 

Határidő: azonnal, illetve következő rendes testületi ülés 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 

 

Kistarcsa, 2015. május 15. 

 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 

 


