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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 19/2019. (04.26.) PMÖ határozatával 
jóváhagyta, hogy a közgyűlés elnöke a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. 
határozat 2. pontja alapján a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó fejlesztések 
tárgyában – Kistarcsa, Hévízgyörk és Perbál településekkel közösen – egyedi támogatási 
kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszternek.  
 
A fejlesztési elképzelés célja, hogy 

- a Mária út, mint zarándokút Pest megyei szakaszán a pontszerű beavatkozásokat 
láncba fűzze, egységes koncepcióra törekedve, 

- a vonalas turizmushoz köthető attrakciófejlesztések, több jármód összekapcsolásával 
valósuljanak meg, továbbá, 

- megtörténjen az útvonal fejlesztése, komplex turista pihenőhelyek kialakítása a helyi 
meglévő bázisokra, attrakciókra építve, 

- tovább népszerűsítse a Pest megyei értéktárat.  
 

Az alapkoncepció szerint Pest megyében egy zarándokút belépő és kilépő pihenőhely 
kialakítására kerül sor, továbbá egy zarándok vezetőképző központ létesülne Kistarcsán.  
Az egyedi támogatási kérelem terhére az alábbi beruházások elvégzését tervezik: 
 

a) Perbálon kulturált turista pihenő, konferencia és képző hely, valamint kiállítóhely 
létrehozása valósulna meg. A Katolikus Egyház tulajdonában lévő, plébánia épületét 
egy új szárnnyal kiegészítve kétszintes építmény kerül kialakításra. Az alsó szinten – 
helytörténeti kiállítás és a Mária út zarándokutat bemutató interaktív kiállítás 
elhelyezése céljából – 200 m2-es területen 3 szoba épül. A földszinten férfi, női és 
mozgáskorlátozott illemhely, valamint zuhanyzók és mosdó, míg az emeleten kb. 30 
m2-es szoba kerül kialakításra, utóbbi a turisták pihenőhelyéül szolgál.  

 



A plébánia már meglévő szárnyában konyha és további vizesblokkok szolgálják ki a 
rendezvényeket. A helyszín különböző jármódok fogadására lesz alkalmas, mivel a 
bakancsos turisták mellett a kerékpárosok és a lovasok ellátására is alkalmas 
építmények kerülnek kialakításra (kerékpártároló, lovak elhelyezésére alkalmas fedett 
szín).  
 

b) Kistarcsán zarándokvezető- turistavezető képző központ létesülne a Kistarcsa, 
Széchenyi u. 33. alatti helyszínen. Az épület bruttó alapterülete várhatóan 250 m2. A 
képzési központban egy nagyméretű előadó terem (mely kiállítási helyszínül is 
szolgál), illetve kisebb oktatótermek kerülnek kialakításra.  
 

c) Hévízgyörkön zarándok-turista pihenőhely építése valósulna meg. A jelenlegi tájház 
udvarában egy kb. 120 m2 alapterületű épület létesítését tervezik, amelyben egy 
nagyobb pihenőterem és a szükséges kiegészítő helyiségek kapnának helyet. A 
fejlesztés érinti a jelenlegi tájházat, amelynek épületében és udvarán Pest megye 
településeinek néprajzi értékeiből állandó kiállítás nyílna.  
 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 128/2019. (V.22.) számú határozatával a 
Zarándokvezető-turistavezető képző központ épület engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációjának, költségvetési kiírásának és árazott tervezői költségvetésének 
elkészítésére az Engitech Prime Kft.-t (1095 Budapest, Gát u. 21. fzs.1., képviseli: Karpenkó 
Norbert ügyvezető) választotta ki. A tervezői szerződés a Kft.-vel 2019. május 30. napján 
megkötésre került. Eszerint a Civil Ház épület legrégebben épült utcai és telekhatár melletti 
épületrésze és az udvar irányába nyúló épületszárnya elbontásra kerül. A hátsó pince, 
földszint és tetőtér beépítéses bővítmény fennmarad és oldalról önálló bejáratot kap. 
Az elbontott épület helyén kerül megépítésre az új földszintes kb. 250 m2 hasznos 
alapterületű zarándokvezető, turista-vezető képző épület. Az akadálymentesített épületben egy 
nagy előadóterem és kisebb oktatótermek kapnak helyet. Ezek mellett iroda, raktár, 
teakonyha, közlekedő és vizesblokk kap helyet. 
 
Az építéssel érintett települési önkormányzatokkal közösen konzorciumi megállapodás 
kidolgozására és megkötésére kell, hogy sor kerüljön annak érdekében, hogy a Pest Megyei 
Önkormányzat az egyedi támogatási kérelmet benyújthassa, és a fenti beruházások 
megvalósulhassanak. A konzorciumi megállapodás szövege előkészítésre és Pest Megye 
Önkormányzatával, Perbál Község Önkormányzatával és Hévízgyörk Község 
Önkormányzatával leegyeztetésre került, amelyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
csatolok.  
 

A konzorciumi megállapodás szerint a beruházói feladatokat (ideértve a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását és a műszaki ellenőr megbízását is) Pest Megye Önkormányzata látja el, a 
tervezési, engedélyeztetési feladatokat pedig a három települési önkormányzat végezi el. A 
fenti feladatok finanszírozása az egyedi támogatási kérelem alapján nyújtott támogatás terhére 
történik, az engedélyeztetési és tervezési költségeket azonban szükséges a települési 
önkormányzatoknak megelőlegezni. A bontási feladatokat Kistarcsa Város 
Önkormányzatának önerőből szükséges finanszíroznia. A konzorciumi megállapodás 
mellékletét képező költségmegosztás alapján az összesen bruttó 400.000 000, - Ft támogatási 
összegből Kistarcsa tekintetében a tervezési költségekre bruttó 7.900.000, - Ft, hatósági 
eljárásokra 200.000, - Ft, építési munkálatokra bruttó 158.000.000, - Ft, eszközbeszerzésre 
4.650.000, - Ft, műszaki ellenőr költségeire pedig 1.580.000, - Ft került tervezésre. A teljes 
projekt tekintetében a közbeszerzési eljárás lefolytatására 1.790.000, - Ft, 
projektmenedzsmentre 4.000.000, - Ft, míg a nyilvánosság biztosítására 180.000, - Ft 
összeggel számoltak.   
 



Amennyiben a Kistarcsa, Széchenyi utca 33. szám alatti, Kistarcsa belterület 82 hrsz.-ú Civil 
Ház épületében zarándokvezető-túristavezető képző központ létesül, abban az esetben az 
alábbi kérdések tekintetében is dönteni szükséges: 
 

- hová kerüljenek elhelyezésre a jelenleg a Civil Házban lévő civil szervezetek, 
- hová kerüljön elhelyezésre a jelenleg a Civil Házban található szlovák gyűjtemény, 
- hol kerüljenek tárolásra a Civil Házban található, raktározandó berendezések, 

eszközök, felszerelések.  
 

Javaslom, hogy a civil szervezetek számára és a szlovák gyűjtemény számára a Képviselő-
testület a fennmaradó épületrészben biztosítson helyet, míg a Civil Házban lévő, raktározandó 
berendezéseket, eszközöket, felszereléseket a Képviselő-testület a központ kivitelezését 
követően a 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti, 151/1 hrsz.-ú csatornamű 
területén tárolja.  
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Önkormányzat által benyújtandó egyedi támogatási kérelem alapján nyújtott támogatás 
terhére a 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. szám alatti, 82 hrsz.-ú ingatlanon (Civil 
Ház) a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó zarándokút részeként, 
zarándokvezető-túristavezető képző központ céljára új épületrészt építtet.  
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új épületrész 
építéséhez szükséges területigény biztosításához a Civil Ház régi építésű részét az új 
épület megépítését megelőzően elbontatja, a szükséges bontási munkálatokat önerőből 
finanszírozza.  
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a zarándokvezető-túristavezető képző központ 
megvalósításától kezdődően a Civil Ház fennmaradó épületrészében biztosít helyet a 
Civil Házat székhelyként/telephelyként/fióktelepként továbbhasználó civil szervezetek és 
a szlovák gyűjtemény számára. A Képviselő-testület a Civil Házban lévő, raktározandó 
berendezések, eszközök, felszerelések tárolására a központ megvalósításától kezdődően 
a 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti, 151/1 hrsz.-ú ingatlanon biztosít 
helyet.  
 

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak 
szerinti, a Civil Ház használatban, üzemeltetésében érdekelt szervezetekkel történő 
egyeztető eljárások lebonyolítására, illetve a szükséges megállapodások aláírására. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mária út Pest megyei szakaszához 
kapcsolódó zarándokút részeként, a zarándokvezető-túristavezető képző központ 
megvalósítása érdekében szükséges bontási feladatok költségének fedezetét a 2020. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 

Határidő: azonnal, illetve az elhelyezési igények tekintetében a Civil Ház bontásának 
megkezdéséig, illetve a 2020. évi költségvetés összeállításakor 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 



 
 

Határozati javaslat II. 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Mária út Pest megyei szakaszához 
kapcsolódó fejlesztésekre vonatkozó, Pest Megye Önkormányzatával, Hévízgyörk 
Község Önkormányzatával és Perbál Község Önkormányzatával megkötendő 
konzorciumi megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 
megállapodás aláírására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2019. június 13. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


	Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!

