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I. SZEMÉLYI RÉSZ 

 

33/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) 
bekezdése alapján a Budakörnyéki Járásbíróságra Havay Ildikó Ilonát fiatalkorúak 
ülnökének megválasztja. 

Határidő:  2019. szeptember 15. 
Felelős:  Szabó István, a közgyűlés elnöke 
 

 
 

34/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

1. hozzájárul a Magellai Orsolya és Pichler Balázs, a Pro Regio Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagsági 
mandátumának 2019. december 31-ig történő meghosszabbításához, változatlanul 
bruttó 30.000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett, azzal, hogy a díjazás felvétele 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet; 

2. hozzájárul, hogy a Társasági szerződés mellékletében az 1. pontban megnevezett 
felügyelőbizottsági tagok mandátuma vonatkozásában bekövetkező változások 
átvezetésre kerüljenek; 

3. felhatalmazza elnökét, hogy ő vagy az általa kijelölt személy, a Társaság taggyűlésén vagy 
taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatal során Pest Megye Önkormányzata 
képviseletében eljárjon és a fenti döntéseket kötött mandátummal képviselje.  

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szabó István, a közgyűlés elnöke 
 

 
 

35/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

a 2013. évi XXXVI. törvény 21. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Pest Megyei Területi 
Választási Bizottság (TVB) tagjává és póttagjává a következő személyeket választja meg:  
 
Tagjai:  dr. Kenéz Tibor      Vác 
    dr. Nemeskéri Balázs Imre   Telki 
    dr. Szelényiné Dobi Gyöngyi  Törökbálint 
Póttagja: dr. Kása-Richlach Mónika    Dunaharaszti 

dr. Móricz Szilvia      Nagykovácsi 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  dr. Szép Tibor, jegyző, TVI vezető 

 



PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2019. évi 5. szám                                                       197 
 

 

 

II. KÖZGYŰLÉSI RENDELETEK 
 

Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelete 
 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 13/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában foglalt 
eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
  

1. §  A Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében a 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság összetétele az alábbiak szerint módosul: 

 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 9 fő  

1. Horváth Tamás elnök FIDESZ-KDNP 

2. Gazdikné Kasa Csilla alelnök FIDESZ-KDNP 

3. Bodnár András  FIDESZ-KDNP 

4. Géczy Krisztián  FIDESZ-KDNP 

5. Karácsony János Ádám  FIDESZ-KDNP 

6. Ványi Lászlóné  FIDESZ-KDNP 

7. Szalontai Boldizsár  Jobbik 

8. Pencz András  DK 

9. Krállné Malecz Julianna  MSZP 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 
dr. Szép Tibor s.k. 

Pest Megye Önkormányzatának 
jegyzője 

 Szabó István s.k. 
Pest Megye Közgyűlésének 

elnöke 
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III. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 

 
36/2019. (08.30.) PMÖ határozat 

 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

1. felhatalmazza elnökét, hogy a Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ kivitelezőjének 
kiválasztása érdekében – a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően – a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján közbeszerzési eljárás, vagy a 
támogatási döntést megelőzően feltételes közbeszerzés eljárás megindítására és 
lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően a nyertes 
ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására; 

2. Pest Megye Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 23. §-a alapján jóváhagyja a 
projekt beruházási célokmányát a határozati javaslat melléklete szerint. 

Határidő: 2020. február 28. 
Felelős:  Szabó István, a közgyűlés elnöke  
 

 
 

37/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

1. felhatalmazza elnökét, hogy – 19/2019. (04.26.) PMÖ határozat alapján – a Mária út Pest 
megyei szakaszához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések tárgyában, a beruházás 
megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzését és a támogatási kérelem 
jóváhagyását követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján 
közbeszerzési eljárás, vagy a támogatási döntést megelőzően feltételes közbeszerzés 
eljárás megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást 
követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására; 

2. Pest Megye Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 23. §-a alapján jóváhagyja a 
projekt beruházási célokmányát a határozati javaslat melléklete szerint. 

Határidő:  1. pont vonatkozásában: 2020. február 28. 
 2. pont vonatkozásában: azonnal 
Felelős:  Szabó István, a közgyűlés elnöke  
 

 
 

38/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

1. felhatalmazza elnökét, hogy – 31/2019. (06.28.) PMÖ határozat alapján – a Mária út Pest 
megyei szakaszának innovatív fejlesztése tárgyában, a beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyek megszerzését és a támogatási kérelem jóváhagyását 
követően, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján közbeszerzési 
eljárás, vagy a támogatási döntést megelőzően feltételes közbeszerzés eljárás 
megindítására és lefolytatására, egyben az eredményesen lefolytatott eljárást követően 
a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés aláírására; 

2. Pest Megye Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 23. §-a alapján jóváhagyja a 
projekt beruházási célokmányát a határozati javaslat melléklete szerint. 
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Határidő:   1. pont vonatkozásában: 2020. február 28.  
  2. pont vonatkozásában: azonnal 

Felelős:   Szabó István, a közgyűlés elnöke  
 

 
 

39/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

1. támogatja 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. és 5. c) pontja alapján Pilisszentlászló Község Önkormányzatának és 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának közös, „Pálos ösvényen” – Pilisszentlászló és 

Pilisborosjenő turisztikai fejlesztése tárgyában 150.000.000 forint támogatás igénylése 

céljából benyújtott támogatási kérelmét; 

2. felkéri elnökét, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási kérelmet terjessze elő a 

pénzügyminiszter részére. 

Határidő:  1. pont vonatkozásában: azonnal 
 2. pont vonatkozásában: 2019. december 31.   
Felelős:  Szabó István, a közgyűlés elnöke 
 

 
 

40/2019. (08.30.) PMÖ határozat 
 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése  

jóváhagyja Pest Megye Önkormányzata 2019. január-augusztus közötti időszakra vonatkozó 
külügyi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a 2019. szeptember-októberre tervezett 
külügyi tevékenységeket a határozat melléklete szerint. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Szabó István, a közgyűlés elnöke 
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IV. EGYEBEK 
 

36/2019. PMÖ határozat melléklete 

Beruházási célokmány és célindoklás 

1. A beruházó megnevezése és címe: Pest Megye Önkormányzata 
(1052 Budapest, Városház u. 7.) 

2. Az üzemeltető megnevezése és 
címe: 

Pest Megye Önkormányzata 
(1052 Budapest, Városház u. 7.) vagy 100%-os saját 
tulajdonban létrehozandó gazdasági társaság útján 

3. A beruházás megnevezése, jellege 
(építési beruházás, felújítás, tárgyi 
eszköz beszerzés, vagyoni értékű 
jogok, immateriális javak beszerzése): 

építési beruházás 

4. A beruházás célja és szükségessége: 
A projekt célja a Precíziós Diagnosztika Innovációs Központ (a 
továbbiakban: Központ) korszerű fizikai infrastruktúrájának 
kiépítése és az elkészült infrastruktúra innovációs 
központként való működtetése Pest megyében, Érden.  

A Központba az egészségipar speciális ágában, a precíziós 
medicinában K+F és innovációs tevékenységet végző, nagy 
növekedési potenciállal rendelkező kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k), valamint 
felsőoktatási intézmény(ek) települnek be. A betelepülők 
kiválasztása nyilvános versenyeztetési eljárás útján történik.   

Az innovációs központként való működés keretében a 
betelepülő KKV-k számára biztosítjuk egyrészt az iparág 
követelményinek megfelelő infrastruktúrát, másrészt az 
épület működtetését. 

Cél, hogy elősegítsük a vállalkozásokat tömörítő valódi 
egészségipari klaszter kialakulását Pest megyében, mely 
nemzetközi mércével mérve is jelentőséggel bírhat. A 
Központot első lépésnek tekintjük egy nagyobb léptékű, piaci 
szereplők által megvalósítandó Pest megyei Egészségipari 
Tudáspark (a továbbiakban: Tudáspark) létrehozásának első 
fejlesztési fázisként.  

A fejlődő vállalkozások magasan kvalifikált és magasabb 
hozzáadott-értékkel rendelkező munkahelyeket generálnak 
Pest megyében.  

A Központ tevékenységére építve más iparágak fejlődése is 
felgyorsul Pest megyében, a központ működése 
multiplikátor hatással bír.  

5. A beruházás megvalósításának 
helyszíne: 

Érd 0187/44 

6. A műszaki leírás tartalmának rövid 
összefoglalása: 

Az ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint „Gisz-1” 
övezetbe, Érd Arculati Kézikönyve szerint „kiemelt 
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jelentőségű városi főutak és gazdasági, ipari terület” 
övezetbe tartozik. 

Az épület a rendeltetésének megfelelően egy modern, 
egyszerű tömegekből álló, a belső funkcionális felosztást 
tükröző tömegformálású épület. 

A Központ bruttó alapterülete 1010 m2, további 4.023 m2 
épületbővítési lehetőség marad fenn. 

A Központ mind funkcionálisan, mind tömeg szempontjából 
két fő részre osztott. A dél-keleti traktusban az előcsarnok, 
irodák és egy konferenciaterem helyezkedik el, a szükséges 
kiszolgálóhelyiségekkel (mosdó-wc, teakonyha, 
takarítóeszköz tároló.). Az észak-nyugati –nagyobb 
belmagasságú- tömegben a laboratóriumok és kiszolgáló 
helyiségei kerülnek elhelyezésre. 

A személyzet a dél-keleti oldalon levő főbejáraton keresztül 
érkezik, az előcsarnokon áthaladva a –beléptető rendszerrel 
védett- „köpenyváltó”-ba, amely biztonsági és higéniai 
célokat is szolgál.  

A laboratóriumi rész központi folyosó végén is egy-egy előtér 
készül, ahonnan csak beléptető rendszeren keresztül lehet 
bejutni a központi közlekedőre. 

A veszélyes hulladék gyűjtésére önálló, hűtött veszélyes 
hulladék gyűjtő helyiség készül. A kommunálishulladék 
gyűjtésére szintén külön helyiség készül. 

A főbejárattól jobbra egy konferenciaterem nyílik 
közvetlenül az előcsarnokból. Az iroda rész és ezen belül a 
konferenciaterem számára is egy teakonyha készül. 

A két fő tömeg két eltérő belmagassággal készül. A dél-keleti 
–iroda- blokk 3,30 méteres belmagasságú, az észak-nyugati –
laboratóriumi- blokk 4,20 m minimális belmagassággal készül 
a várható légtechnikai rendszerek vezetékeinek eltakart 
vezetése miatt. A laboratóriumok tiszta belmagassága 3,60 
m lesz. 

A tervezett létesítmény esetében a bővíthetőség és 
flexibilitás elsődleges szempont. 

7. A beruházás költségelőirányzata 
(éves bontásban): 

2019: 20.780.000 Ft 

2020: 616.170.000Ft 

2021: 361.050.000 

8. A beruházási költségek fedezete, 
tervezett megoszlása (pl. 
költségvetés, pályázat): 

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 (a továbbiakban: Korm. határozat) 

alapján a Kormány által Pest megye célzott fejlesztésére 

biztosított forrás 
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9. A beruházást megalapozó 
tanulmányok, tervek, előzetes 
megállapodások, stb. felsorolása: 

építési engedélyezési tervdokumentáció, konzorciumi 

megállapodás és földhasználati megállapodás Érd Megyei 

Jogú Várossal 

10. A szállító kiválasztásának módja 
(pl.: közbeszerzés): 

közbeszerzési eljárás 

11. Kapcsolódó beruházások 
szükségességének rövid leírása és 
költségkalkulációja: 

közművek bekötése a telekhatártól, eszközbeszerzés 

12. A megvalósítás jogi feltételei (pl. 
hatósági engedélyek): 

építési engedély 

13. Az üzembehelyezés várható 
időpontja, feltételei (pl. 
használatbavételi engedély):  

2021. III. negyedév 

14. Az üzemeltetés feltételei, 
költségei, azok fedezetének 
biztosítása 

Bérleti díjak bevételei, illetve a bérlők által fizetendő 
üzemeltetési költségek  

15. A tervezett beruházás környezetre 
gyakorolt hatása: 

Védettség nem áll fenn az ingatlanon, a tervezett épület 
megfelel a környezetvédelmi előírásoknak. 

16. A beruházás várható hatása: - Megindulhat egy magas hozzáadott értéket képviselő, 

fenntartható és valós igényt kielégítő tudásipari 

beruházás-sorozat, kialakulhat egy, a vállalkozásokat 

tömörítő valódi egészségipari klaszter Pest megyében, 

mely nemzetközi mércével mérve is jelentőséggel 

bírhat.  

- A Központ legalább 4 élvonalbeli, nagy növekedési 

potenciállal rendelkező cégnek biztosít működéséhez, 

gyors fejlődéséhez optimális környezetet. 

- A fejlődő vállalkozások új, magasan kvalifikált és 

magasabb hozzáadott-értékkel rendelkező 

munkahelyeket generálnak Pest megyében. 

- Központ tevékenységére építve más iparágak fejlődése 

is felgyorsul Pest megyében, a Központ működése 

multiplikátor hatással bír. 

- A fejlesztés megvalósulásával kimutatható 

együttműködés és értéklánc-kapcsolódás lesz Budapest 

és Pest megye között a vállalkozások, egyetemek, 

tudományos szervezetek közötti együttműködés révén, 

ezáltal az egész metropolisztérség nemzetközi 

versenyképességére is jelentős pozitív hatást gyakorol.   

17. A beruházás megvalósításának, 
vagy a beruházás elmaradásának 
kockázatai, egyéb fontosnak tartott 
körülmények: 

- A tervezői és kivitelezői közbeszerzési eljárások 

elhúzódása 

- A bérlői igények és a megvalósult műszaki tartalom 

eltérnek egymástól 

- Az építőipari költségek vártnál magasabb mértékű 

növekedése 

- A tervezett épület hasznosítható területe kevés a 

tervezett létszámú és méretű cégek befogadására 
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37/2019. PMÖ határozat melléklete 

Beruházási célokmány és célindoklás 

1. A beruházó megnevezése és címe: Pest Megye Önkormányzata 
(1052 Budapest, Városház u. 7.) 

2. Az üzemeltető megnevezése és címe: Perbál Község Önkormányzata (2074 Perbál, Fő 
u. 6.);  

Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa 
Szabadság út 48.); 

Hévízgyörk Község Önkormányzata (2192 
Hévízgyörk, Kossuth Lajos u. 124.) 
(konzorciumi megállapodás alapján) 

3. A beruházás megnevezése, jellege (építési 
beruházás, felújítás, tárgyi eszköz beszerzés, 
vagyoni értékű jogok, immateriális javak 
beszerzése): 

építési beruházás, eszközbeszerzés 

4. A beruházás célja és szükségessége: Az alapkoncepció szerint Pest megyében egy 
zarándokút belépő és kilépő pihenőhely 
kialakítására kerül sor, továbbá egy zarándok 
vezetőképző központ létesülne centrális helyen, 
jó megközelítéssel. A fejlesztés keretében 
Perbálon, Kistarcsán és Hévízgyörkön kerül sor 
építési beruházásra, továbbá tájékoztató táblák 
kerülnek elhelyezésre. Az újonnan létrehozandó 
épületek alapterülete összesen mintegy 570 m2.  
 
A beruházás hatására több új funkció is 
megjelenik a Mária út Pest megyei szakaszán 
(zarándokvezető képzés, Pest Megyei Értéktár 
kiállítóhely, interaktív kiállítóhely a Mária útról, 
zarándokszállás, zarándokokat fogadó terek, 
közösségi és rendezvényterek), amelyek az 
érintett települések számára is nagy 
jelentőséggel bírnak. 

5. A beruházás megvalósításának helyszíne: 2074 Perbál, Hősök tere 1. (7/2 hrsz.) 
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. (82 hrsz.) 
2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 125. (1124 
hrsz.) 

6. A műszaki leírás tartalmának rövid 
összefoglalása: 

Perbál: 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, amelyet mobil falak választanak el 
egymástól a helyiségek összenyithatósága 
érdekében. A földszinten férfi, női és 
mozgáskorlátozott illemhely, valamint 
zuhanyzók és mosdó, míg az emeleten 30 m2-es 
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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). A projekt a kulturált turista fogadás 
mellett a Mária Út Egyesület által szervezett, a 
turizmushoz kapcsolódó konferenciák, képzések 
mellett számol egyházi és világi, a helyi 
önkormányzat, valamint civil szervezetek által 
kezdeményezett események lebonyolításával is. 

 

Kistarcsa: a tervek szerint 
zarándokvezető/turistavezető képző központ 
létesül a Kistarcsa, Széchenyi u. 33. alatti 
helyszínen. Az épület bruttó alapterülete 
várhatóan 270 m2. A telken jelenleg egy rendkívül 
rossz állapotú épület áll, amelyet Kistarcsa Város 
Önkormányzata önerőből elbont, valamint az 
előzetes egyeztetések alapján az épület 
engedélyes és kiviteli tervét szintén elkészítik. A 
képzési központban egy nagyméretű előadó 
terem (mely kiállítási helyszínként is szolgál), 
illetve kisebb oktatótermek kerülnek kialakításra. 

 

Hévízgyörk: zarándok-turista pihenőhely építése 
valósul meg. A jelenlegi tájház udvarában egy 120 
m2 alapterületű épület létesítését tervezzük, 
amelyben egy nagyobb pihenőterem és a 
szükséges kiegészítő helyiségek kapnának helyet. 
A fejlesztés érintené a jelenlegi tájházat, 
amelynek épületében és udvarán Pest megye 
településeinek néprajzi értékeiből állandó 
kiállítás nyílna. 

7. A beruházás költségelőirányzata (éves 
bontásban): 

2019: 2.790.000 Ft 
2020: 378.710.000 Ft 
(tervezési és hatósági díjak költségei nem PMÖ-
nél merülnek fel) 

8. A beruházási költségek fedezete, tervezett 
megoszlása (pl. költségvetés, pályázat): 

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 (a továbbiakban: Korm. 
határozat) alapján a Kormány által Pest megye 
célzott fejlesztésére biztosított forrás.  
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9. A beruházást megalapozó tanulmányok, tervek, 
előzetes megállapodások, stb. felsorolása: 

konzorciumi megállapodás Perbál Község 
Önkormányzatával, Hévízgyörk Község 
Önkormányzatával, Kistarcsa Város 
Önkormányzatával 

10. A szállító kiválasztásának módja (pl.: 
közbeszerzés): 

közbeszerzési eljárás (építési kivitelező) 

11. Kapcsolódó beruházások szükségességének 
rövid leírása és költségkalkulációja: 

A Mária út innovatív fejlesztése közvetve 
kapcsolódik a jelenlegi projekthez és azzal 
gyakorlatilag párhuzamosan zajló fejlesztésről 
van szó, amelynek keretében egységes irányító és 
információs tábla rendszer kerül kialakításra; 
innovatív útvonal bemutató rendszer fejlesztése 
fog megvalósulni (marketing és tájékozódási 
céllal); továbbá információs kioszkok beszerzése 
és beüzemelése (információs tartalom és 
telepítési feladatok) valósul meg.  
 
Mária út innovatív fejlesztése: 35 000 000 Ft 
(Pest megye kompenzációs támogatási 
keretének terhére egyedi támogatási kérelme 
alapján) 

12. A megvalósítás jogi feltételei (pl. hatósági 
engedélyek): 

hatósági engedélyek (építési engedély) 
rendelkezésre állása 

13. Az üzembehelyezés várható időpontja, feltételei 
(pl. használatbavételi engedély):  

használatbavételi engedélyek, 2020. II. negyedév 

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok 
fedezetének biztosítása 

A létrejött épületek üzemeltetését a települési 
önkormányzatok biztosítják a konzorciumi 
megállapodás szerint.  

15. A tervezett beruházás környezetre gyakorolt 
hatása: 

Nem releváns 

16. A beruházás várható hatása: A projekt elősegíti a Mária út infrastruktúrájának 
jelentős fejlődését, amely a zarándokturizmus 
megerősödését eredményezi Pest megye 
területén. A jelen projekt révén fejleszteni kívánt 
szakasz a Mariazell – Csíksomlyó fő útvonalon 
fekszik, ezért ez tekinthető a legforgalmasabb 
iránynak, továbbá e szakasznak van esélye arra, 
hogy hosszú távú zarándokútvonalként a Camino 
potenciális versenytársaként jelenhessen meg a 
zarándokturizmus kínálati oldalán. A Pest megyei 
szakasz fejlesztése egy kulcsfontosságú eleme 
lehet a kárpát-medencei zarándokinfrastruktúra 
integrált és hálózati fejlesztésének, egyfajta 
mintaprojektként szolgálva a további fejlesztések 
számára. 

A beruházás a zarándokszállások révén a főváros 
turisztikai szálláshelykínálatának túlsúlyát is 
némiképp enyhíteni hivatott, továbbá erősíti 
Pest megye pozícióit a turisztikai piacon. 
Gazdasági oldalról szemlélve a megtérülést 
elsősorban a vendégéjszakák számának 
növekedése, illetve az ideérkezők és a 



206                                              PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2019. évi 5. szám 
 

 

zarándoklat során érthetően az átlagosnál 
hosszabb időt hazánkban eltöltő vendégek 
költései jelentik. A Mária út, mint turisztikai 
termék piacra vitelét a 2020-ban Budapesten 
megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus – a katolikus hívők 
legnagyobb világszíntű eseménye – is 
megalapozza. 

Kulturális tekintetben a Mária út infrastrukturális 
fejlesztése révén erősödhet, új erőre kaphat a 
magyarországi Mária-kultusz, amely a magyar 
kultúra egyik, több mint ezer éve meghatározó 
pillére. Ezen felül a Pest megye önmagában is 
profitál a Pest Megyei Értéktár hévízgyörki 
elhelyezéséből, amely révén a nagyközönség 
megismerkedhetne a megye értékeivel. Ez egy 
elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy erősebb 
regionális (Pest megyei) identitás alakuljon ki. 

17. A beruházás megvalósításának, vagy a 
beruházás elmaradásának kockázatai, egyéb 
fontosnak tartott körülmények: 

Kockázati tényező ismertetése:  
Jogi akadályok felmerülése: Az engedélyezési 
és/vagy a használatba vételi eljárás elhúzódik, a 
projekt csúszik vagy ellehetetlenül az építkezés 
akadályozása révén A kockázati tényező 
megkövetkezésének valószínűsége: alacsony 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
A tervezői és kivitelezői közbeszerzési eljárások 
elhúzódása: A projekt előkészítése és az építés 
tervezett ütemezése egyaránt csúsznak, rész- és 
véghatáridő tolódik A kockázati tényező 
megkövetkezésének valószínűsége: közepes. 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
Az építőipari költségek vártnál magasabb 
mértékű növekedése: A rendelkezésre álló 
költségkeretek kimerülnek, az építkezés 
ellehetetlenül A kockázati tényező 
megkövetkezésének valószínűsége: közepes. 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
A zarándokturizmus igényeihez nem megfelelő 
infrastruktúra jön létre: A Mária út 
látogatottsága nem növekedik, ami a 
létrehozásra kerülő infrastruktúra 
kihasználatlanságát eredményezi. A kockázati 
tényező megkövetkezésének valószínűsége: 
alacsony. 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
Lakossági ellenállás: A projekt ütemezés csúszása 
a tervegyeztetések és a nyilvánosság 
tájékoztatásának elhúzódása miatt. A kockázati 
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tényező megkövetkezésének valószínűsége: 
alacsony. 
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38/2019. PMÖ határozat melléklete 

1. Beruházási célokmány és célindoklás 

1. A beruházó megnevezése és címe: Pest Megye Önkormányzata 
(1052 Budapest, Városház u. 7.) 

2. Az üzemeltető megnevezése és 
címe: 

Mária Út Közhasznú Egyesület 

3. A beruházás megnevezése, jellege 
(építési beruházás, felújítás, tárgyi 
eszköz beszerzés, vagyoni értékű 
jogok, immateriális javak beszerzése): 

eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése 

4. A beruházás célja és szükségessége: A projektjavaslat célja, hogy Pest megye területén 1) 
egységes irányító és információs tábla rendszer kerüljön 
kialakításra; 2) innovatív útvonal bemutató rendszer 
fejlesztése történjen meg (marketing és tájékozódási céllal); 
3) információs kioszkok beszerzése és beüzemelése 
(információs tartalom és telepítési feladatok) valósuljon 
meg.  

5. A beruházás megvalósításának 
helyszíne: 

Pest megye, Mária út szakaszai 

6. A műszaki leírás tartalmának rövid 
összefoglalása: 

1) Az információs rendszer létrehozásának eredményeképp 
a Mária út Pest megyei szakaszán egységes információs 
rendszer kerül kialakításra, amely nagyban megkönnyíti a 
zarándokok és a turisták tájékozódását, valamint növeli a 
biztonságot, így a zarándokút kihasználtságához is 
hozzájárul. A terveink szerint 30 információs tábla és 46 db 
irányító tábla kerül kihelyezésre (e mennyiségek a projekt 
részletes kidolgozása során kis mértékben változhatnak).  

2) Az innovatív útvonal bemutató rendszer célja a Mária út 
Pest megyei szakaszának térinformatikai felmérése, és 
feldolgozása, majd térkép alapú publikálása. 

Az innovatív útvonal bemutató rendszer eredményeként 70 
km hosszú szakaszon felmérés készül Pest megye területén, 
amely publikálásra kerül Mária út internetes oldalán, a 
települési honlapokon és a Google Street View 
alkalmazásban.  

E projekt elem keretében a felmérő eszköz bérlése, az 
útvonal bejárása (technikai személyzettel), adatfeldolgozási 
feladatok (georeferálás), az internetes és térképi 
megjelenítés valósulnak meg.  

3) A projekt keretében várhatóan 3 db innovatív információs 
felület (kioszk) kerül beszerzésre, amelyeken keresztül a 
Mária útról, Pest megye értékeiről, települési információkról 
kaphatnak információkat a felhasználók. 

7. A beruházás költségelőirányzata 
(éves bontásban): 

2020: 35 710 000 Ft 
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8. A beruházási költségek fedezete, 
tervezett megoszlása (pl. 
költségvetés, pályázat): 

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 (a továbbiakban: Korm. határozat) 
alapján a Kormány által Pest megye célzott fejlesztésére 
biztosított forrás.  

9. A beruházást megalapozó 
tanulmányok, tervek, előzetes 
megállapodások, stb. felsorolása: 

konzorciumi megállapodás Mária Út Közhasznú Egyesülettel 

10. A szállító kiválasztásának módja 
(pl.: közbeszerzés): 

közbeszerzési eljárás 

11. Kapcsolódó beruházások 
szükségességének rövid leírása és 
költségkalkulációja: 

A Mária út infrastrukturális fejlesztése közvetve kapcsolódik 
a jelenlegi projekthez és azzal gyakorlatilag párhuzamosan 
zajló fejlesztésről van szó, amelynek keretében Pest 
megyében egy zarándokút belépő és kilépő pihenőhely 
kialakítására kerül sor, továbbá egy zarándok vezetőképző 
központ létesülne centrális helyen, jó megközelítéssel. A 
fejlesztés keretében Perbálon, Kistarcsán és Hévízgyörkön 
kerül sor építési beruházásra, továbbá tájékoztató táblák 
kerülnek elhelyezésre. Az újonnan létrehozandó épületek 
alapterülete összesen mintegy 570 m2.  
 
A beruházás hatására több új funkció is megjelenik a Mária 
út Pest megyei szakaszán (zarándokvezető képzés, Pest 
Megyei Értéktár kiállítóhely, interaktív kiállítóhely a Mária 
útról, zarándokszállás, zarándokokat fogadó terek, közösségi 
és rendezvényterek), amelyek az érintett települések 
számára is nagy jelentőséggel bírnak. 
 
(Pest megye kompenzációs támogatási keretének terhére 
egyedi támogatási kérelme alapján) 

12. A megvalósítás jogi feltételei (pl. 
hatósági engedélyek): 

nem releváns 

13. Az üzembehelyezés várható 
időpontja, feltételei (pl. 
használatbavételi engedély):  

2020. II. negyedév 

14. Az üzemeltetés feltételei, 
költségei, azok fedezetének 
biztosítása 

A fenntartási kötelezettséget a Mária Út Egyesület végzi 
konzorciumi megállapodás alapján.  

15. A tervezett beruházás környezetre 
gyakorolt hatása: 

Nem releváns 

16. A beruházás várható hatása: A projekt elősegíti a Mária út ismertségének jelentős 
növekedését, amely a zarándokturizmus megerősödését 
eredményezi Pest megye területén. A jelen projekt révén 
fejleszteni kívánt szakasz a Mariazell – Csíksomlyó fő 
útvonalon fekszik, ezért ez tekinthető a legforgalmasabb 
iránynak, továbbá e szakasznak van esélye arra, hogy hosszú 
távú zarándokútvonalként a Camino potenciális 
versenytársaként jelenhessen meg a zarándokturizmus 
kínálati oldalán. A Pest megyei szakasz fejlesztése egy 
kulcsfontosságú eleme lehet a kárpát-medencei 
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zarándokinfrastruktúra integrált és hálózati fejlesztésének, 
egyfajta mintaprojektként szolgálva a további fejlesztések 
számára. 
A beruházás a főváros turisztikai túlsúlyát is némiképp 
enyhíteni hivatott, továbbá erősíti Pest megye pozícióit a 
turisztikai piacon. Gazdasági oldalról szemlélve a 
megtérülést elsősorban a vendégéjszakák számának 
növekedése, illetve az ideérkezők és a zarándoklat során 
érthetően az átlagosnál hosszabb időt hazánkban eltöltő 
vendégek költései jelentik. A Mária út mint turisztikai termék 
piacra vitelét a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – a katolikus 
hívők legnagyobb világszíntű eseménye – is megalapozza. 
Kulturális tekintetben a Mária út innovatív fejlesztése révén 
erősödhet, új erőre kaphat a magyarországi Mária-kultusz, 
amely a magyar kultúra egyik, több mint ezer éve 
meghatározó pillére.  

17. A beruházás megvalósításának, 
vagy a beruházás elmaradásának 
kockázatai, egyéb fontosnak tartott 
körülmények: 

Kockázati tényező ismertetése:  
Jogi akadályok felmerülése a térinformatikai felmérés, illetve 
adatbázisépítés során. A kockázati tényező 
megkövetkezésének valószínűsége: alacsony 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
A projekt megvalósításának elhúzódása, a beszerzések 
meghiúsulása. A kockázati tényező megkövetkezésének 
valószínűsége: közepes. 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
A zarándokturizmus igényeihez nem megfelelő fejlesztés jön 
létre. A Mária út látogatottsága nem növekszik, ami a 
létrehozásra kerülő fejlesztések kihasználatlanságát 
eredményezi. A kockázati tényező megkövetkezésének 
valószínűsége: alacsony. 
 
Kockázati tényező ismertetése: 
Lakossági ellenállás. A projekt ütemezés csúszása a 
nyilvánosság tájékoztatásának elhúzódása és az esetleges 
lakossági ellenállás miatt. A kockázati tényező 
megkövetkezésének valószínűsége: alacsony. 
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40/2019. (08.30.) PMÖ határozat melléklete 

 
Pest Megye Önkormányzatának külügyi beszámolója 

(2019. január – augusztus) 
 
2019-ben, a korábbi évekhez hasonlóan a már korábban megalapozott külkapcsolatok mentén létrejött 
együttműködések fenntartása, valamint új együttműködések létesítése volt a cél a külügyi terv 
végrehajtása során. Ennek megfelelően kifejezetten olyan kapcsolatokra koncentráltunk, amelyek jól 
kapcsolódnak az önkormányzati feladatokhoz és konkrét előnyökkel járhatnak számunkra. 

  NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL 

DANUBE URBAN BRAND (DANURB PROJEKT) – INTERREG DANUBE PROGRAM 
A projekt fő célja a dunai kulturális identitás erősítése, és közös márkanév alatt egy átfogó tér-kulturális 
hálózat, az "európai kulturális sétány" létrehozása, valamint a kistelepülések, városok turisztikai 
fejlesztése a helyi értékek hasznosításával és a közösségek bevonásával. Ezeket a célokat a projekt a Duna 
menti települések nemzetek közötti kulturális kapcsolatainak támogatásával, valamint a fel nem használt, 
vagy rejtett kulturális és társadalmi értékek – azok jobb gazdasági és kulturális megtérülése érdekében 
történő – feltárásával kívánja elérni.  

A projekt kiemelt célkitűzése a Duna által térben szervezett, alulhasznosított kulturális örökség és 
kulturális erőforrások újraélesztése a kulturális együttműködések és tematikus turisztikai termékek 
fejlesztése érdekében. A projekt javítja a helyi hozzáférést a kultúrához, és elősegíti az értékek gazdasági 
hasznosulását. 

A hét országból, 18 taggal szervezett konzorciumban Pest Megye Önkormányzata is tag, projekt partner.  
A konzorcium vezetője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). A projekt 
költségvetése 2.703.844 euró, ebből Pest Megye Önkormányzatára jutó teljes elszámolható költség 
133.655 euró. A DANUrB projekthez Önkormányzatunkon keresztül csatlakozott további 4 hazai és 5 
külföldi (szlovák, osztrák és szerb) önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény (ún. ASP, azaz 
Associated Partner).  

A projektben félévente kell szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani. A 2017. évi 1. és 2. valamint a 
2018. évi 1. és 2. félévi beszámolónkat a támogató elfogadta. Jelenleg az 5. periódus, a záró szemeszter 
beszámolójának vizsgálata folyamatban van, a beszámolót és a dokumentációt a Hivatal határidőre 
benyújtotta, továbbá feltöltötte program elektronikus pályázatkezelői (EMS) rendszerébe.  

Az első szintű kontrol (FLC) egyes partnerek beszámolójához kapcsolódó vizsgálata folyamatban van. A 
partnerség, és a vezető partner által összegzett záró jelentésének elfogadása – azaz a pályázat lezárása – 
2019 novemberében várható.  

A 2019. évre eső hat hónap során Pest Megye Önkormányzata a projekt végrehajtásából következő 
feladatait a partnerek részéről elfogadott szakmai programnak megfelelően rendben ellátta, a Hivatal 
munkatársai és a megelőző évben kiválasztott külső szakértők együttműködésében.  2019-ben ezek a 
szakmai feladatok a következők voltak:  

 A Pest megye javaslatai alapján, projektszinten meghatározott ún. „mikro-régió” térségi szintű 

stratégiai munkacsoportok szervezése, térségi munkaülések megtartása a helyi érintettek 

(önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek, térségi fejlesztési szervezetek) bevonásával. A 

korábbi javaslatoknak megfelelően Ráckeve és térsége (Szigetzug), valamint a Dunakanyar felső 

szakasza az érintett térségek Pest megyében. 2019-ben három workshop került megszervezésre 

Ráckevén (1 db), és Nagymaroson (2 db) januárban és februárban.   
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o A munkacsoporti ülések kifejezett célja az érintett önkormányzatok és közösségek közötti 

összefogás lehetőségeinek felmérése és a közös célok, egy térségi stratégia prioritásainak 

meghatározása volt, amelyek a projekt keretében készülő ún. mikro-régiós pilot stratégiákhoz is 

alapot képeznek.  

o A munkacsoporti ülések megszervezése, a projekt ún. 6. munkacsomagjában meghatározott 

feladata volt az önkormányzatnak: „hozzájárulás a DANUrB Stratégia készítéséhez”.  

 

 A munkacsoportok és a szakértői javaslatok beépítésre kerültek a projektszintű DANUrB Stratégia 

általános eredményei közé. A PMÖ és a vezető partner (BME) közötti egyeztetéseken, illetve a 

projektszintű találkozókon (Belgrád, 2019.február 22-23.; Tulcea, 2019. május 17-21.).  

o A DANUrB Stratégia és általában a projekt eredményeinek bemutatására az Ipoly Feszt (2019. 

június 21-23.) és a Szigetzugi Duna Napok (2019. június 28-30.) programjaihoz kapcsolódó 

munkacsoporti ülések kerültek megszervezésre Szobon, majd Ráckevén.  

o Az eredmények és tapasztalatok megvitatására a projektszintű záró rendezvényen került sor 

(2019. június 27-29. – Révkomárom, Esztergom). 

 

 A 4. periódusban elfogadottak szerint az Önkormányzat ún. mikro-régiós stratégiák elkészítését 

vállalta magyar és angol nyelven a DANUrB alapelveinek megfelelő, helyi közösségek bevonásán és a 

kulturális örökségre, alulhasznosított, de potenciállal bíró helyszínek fejlesztésére, melyek 

túlmutatnak a települési szinten. A tanulmányok elkészítését illetően fontos szempont volt az is, hogy 

a kifejezetten megyei településekre önállóan készített tartalom jelentősen erősíti Pest megye 

láthatóságát a projekt fórumain és felületein.  

o A „Szigetzug” és a „Dunakanyar” tanulmányok kiküldésre kerültek az érintetteknek, valamint 

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról. http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/4111-

danurb-muhelytanulmanyok-dunakanyar-es-szigetzug  

o Az angol nyelvű tanulmányok a DANUrB Stratégia részét képezik, önálló fejezetként, és 

megjelenéssel – szintén letölthetőek a megye, valamint a projekt honlapjáról.  

 

 Ez a honlap - https://www.danurb.eu – tartalmazza és jeleníti meg a projekt olyan eredményeit – 

mint a helyi örökség, a lehetőséget rejtő helyszínek és értékek térképi megjelenítése és leírása, a 

Stratégia egyes fejezetei és mellékletei – valamint az együttműködő partnerek leírását.  

 

 2019-ben is részt vállalat önkormányzatunk olyan közösségi programok, esemény szervezésében, 

ami a DANUrB szellemiségét és a megyei értékeit kapcsolja össze. A programok szervezése az ún. 4. 

munkacsomagban foglalt feladata volt az önkormányzatnak.  

o A Szigetzugi Duna Napok (2019. június 28-30.) rendezvényeihez kapcsolódóan támogattuk két 

örökségi helyszín látogathatóságát (Hajómalom, Tűztorony), valamint az Árpád Múzeum által 

biztosított helyszínen megszerveztük a DANUrB Utazó Kiállítást. (A Kiállítás 2019. augusztus 

végéig látogatható).  

o Szob helyszínnel, az Ipoly Feszt programjaihoz kapcsolódva DANUrB Sátor került felállításra, ahol 

közösségi és gyerekprogramok kerültek megszervezésre, a helyi értékek játékos megismertetése 

céljából.  

o Az eseményekhez a már említett két, a stratégia megismertetését szolgáló, munkacsoporti ülés 

is kapcsolódott.  

 

http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/4111-danurb-muhelytanulmanyok-dunakanyar-es-szigetzug
http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/4111-danurb-muhelytanulmanyok-dunakanyar-es-szigetzug
https://www.danurb.eu/
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 A projekt egyik kiemelt célja, hogy a kutatás során feltárt, és a helyi érintettek bevonásával 

mélyebben megismert örökségi értékek, helyszínek bejárhatóak legyenek együtt és egyenként.  

o A DANUrB projekt keretében Ráckevére, egy online közösségi platformra, készült tartalom, ami 

újszerűen vezeti végig a látogatókat a városban: http://pocketguideapp.com/en/city/map - 

Ráckeve Walking Tour. Önkormányzatunk részt vett a túra kidolgozásában és a tartalom 

lektorálásában.  

o Szintén a DANUrB projekt keretében, önkormányzatunk önálló kezdeményezéseként, egy blog 

sorozat készült a Dunakanyar érintett településeinek és az ott található értékek bejárásáról, és az 

ott szerzett élményekről. A tartalom kifejezetten azzal a céllal készült, hogy a Dunakanyar és a 

Szigetzug kevésbé ismert helyszíneit népszerűsítése: https://dunaimesek.blog.hu/  

o A feladatok az ún. 7 munkacsomagban vállaltaknak felelnek meg, melyek célja, hogy a projektben 

feltárt értékeket a Stratégában meghatározott prioritások szerint lefordítsa a turisztika nyelvére, 

azaz pilot jelleggel újrakeretezze a kisebb és kevésbé ismert települések látnivalóit, és 

összekapcsolja őket egymással és a Dunával. Egységes arculat készült, a márkaépítésre vonatkozó 

ajánlások – egy jövőkép a Dunai Márka fejlesztéséről –, valamint a már ismertetett PG tartalmak 

fejlesztése és további közösségi médiában szervezett kampányok (mint a blog sorozat is.)  

A Hivatal munkatársai és a felkért szakértők véleménye, hogy a turizmusfejlesztés és a településfejlesztés 
közötti kapcsolat erősítése, valamint a helyi értékeken és érintetteken alapuló tervezés erősítése fontos 
és értékes eredményei a projektnek. A területi tervezés során javasoljuk, hogy ezek az alapelvek 
megjelenjenek. Különösen a helyi értékek újragondolása, valamint a helyi közösség és a turizmus integrált 
fejlesztése, azaz a hagyományos desztináció menedzsment és marketing, valamint a közösségépítés és a 
helyi életminőség erősítése közötti erősebb kapcsolat.    

Szintén értékes eredménye a projektnek, hogy a mikro-régiós együttműködésekre ráirányítja a figyelmet, 
és jól bemutatta, hogy milyen olyan kihívások és lehetőségek vannak, ahol az érintett települések 
együttműködése szükségszerű és fejleszthető. Elsősorban a térségi marketing, a szolgáltatások 
fejlesztése, a gyorsan változó programkínálat (és igények), valamint a hálózatos (élménytúrák, fesztiválok, 
kulturális értékek) és vertikális kapcsolatok erősítése (gasztronómia és REL, helyi vállalkozások).  

A projektben összesen 39 partner vett részt, ha a társult partnereket is figyelembe vesszük, és jelentős 
nyilvánosságot sikerült így megszólítani. Ezért fontos kiemelni, hogy a projekt által létrehozott felületeken 
Pest megye (értékei, települései, illetve az önkormányzat) hangsúlyosan, saját tartalommal is megjelent, 
olyan oldaláról, illetve célcsoportokban is megismerhetővé vált, aminek jelentős hozzáadott értéke van.  

Az eredmények alapján a projekt folytatása – amennyiben lehetőség adódik rá – javasolt. Összesen három 
olyan projekt javaslattal is megkeresték az önkormányzatot, ami a DANUrB projektre épít, vagy vezethető 
vissza. E háromból az egyik kifejezetten a DANUrB folytatása lenne az Ipoly-mente és a Csepel-sziget 
nagyobb léptékű térségi fejlesztését célozva. További kettő a kerékpáros túraútvonalak, illetve a vízi 
régészetre építő élményfejlesztés fejlesztését célozza. Az INTERREG DUNA program keretében 
mindhárom témára beadásra került első körös pályázat. Az ügyben döntés novemberben várható.  
 

HAGYOMÁNYOS EURÓPAI KAPCSOLATOK 

LUDWIGSBURG JÁRÁS  
 
Ludwigsburg járással 2000-ben kötöttünk együttműködési megállapodást, de a közös munka 1992 óta 
tart.  

http://pocketguideapp.com/en/city/map
https://dunaimesek.blog.hu/
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Az együttműködés fontos területe a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványban létrejött 
kapcsolat. Pest Megye Önkormányzatának a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együtt 
1996-ban hozta létre a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványt azzal a céllal, hogy a Tápió-vidék 
és a tájtörténetileg hozzá kapcsolódó területek (összesen 21 település) természeti értékeinek feltárását 
és megőrzését segítse, és mind szélesebb körökben megismertesse az itt élőkkel és az ide látogatókkal. 
Emellett fontos feladatának tekinti, hogy az egészséges emberi környezet megőrzése érdekében és a 
fenntartható vidékfejlesztésben közreműködjön a helyi önkormányzatokkal és a hivatalos szervekkel. 

Egy évvel később 1997-ben, az alapítókhoz csatlakozott a Tápiómenti Települési Önkormányzatok 
Szövetsége és Ludwigsburg Járás Önkormányzata, Pest megye németországi partnere is, mellyel az 
alapítvány hivatalos természetvédelmi kapcsolatot alakított ki. A Közalapítvány kuratóriumában 
partnermegyénk két tagja Rainer Haas elnök úr és Rolf Gastel.  

A Tápió-projekt keretében a két partner minden évben természetvédelmi cseretábort szervez 
középiskolás fiataloknak, melynek páratlan évben Ludwigsburg járás, páros évben Pest megye, azon belül 
a Tápió-vidék ad otthont. A táborok célja, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, jó 
természetvédelmi gyakorlatait, és a kirándulások mellett aktívan részt vesznek egy-egy élőhely gyakorlati 
kezelésében is. Az elmúlt évek táborai folyamán sok barátság született, mely erősíti a két ország 
kapcsolatát is. A táborozók közül többen ma már felnőttként segítik a természetvédelmi munkát a Tápió-
vidéken különböző egyesületekben és az alapítvány önkénteseiként. Évente kb. 20 német diák látogat el 
a táborba, ahol aktív természetvédő tevékenységet végeznek, részt vesznek a faépítmények javításában, 
kártevő növények irtásában. A táborban eltöltött idő során megismerhetik a Tápió-vidéke élőhelyeit, 
bejárják a tanösvényeket, szabadidős kirándulásokon vesznek részt.  

2019. június 24-én a természetvédelmi terület megkapta a „Tápió Natúrpark” címet, az országban 14. 
natúrparkként 18 településen, 75 ezer lakossal, 73 ezer hektáron alakult meg. Az új natúrparkban két 
erdei iskola, Farmoson egy 21. századi követelményeknek megfelelő természetvédelmi oktatóközpont és 
13 tanösvény található. Mára az ország területének kilenc százalékán található natúrpark, és 19 megyéből 
15 érintett. A natúrpark elsősorban a táji örökségre és a természeti értékek védelmére alapoz, de 
újdonsága és a nemzeti parkoktól megkülönböztető sajátossága, hogy céljait a helyi emberek, közösségek 
bevonásával kívánja megvalósítani. Az átadó ünnepségen dr. Rainer Haas elnök úr és Rolf Gastel úr is részt 
vett. 

  *** 

Dr. Szép Tibor jegyző 2019. júliusában részt vett a Ludwigsburg járás által minden évben megrendezett 
„Ludwigsburger Hütte” rendezvényen, amelyet idén is az ausztriai Pitztal hegyvidékén tartottak. A 
találkozó jó alkalmat kínált a testvérmegyei kapcsolat és az együttműködés további elmélyítésére.  

*** 

Rainer Haas úr bejelentése szerint az őszi választások után már nem kíván újra indulni a soron következő 
helyhatósági választáson. Hivatalos búcsúztatója decemberben lesz Ludwigsburgban. 

 

KÖZÉP-BOHÉMIA RÉGIÓ, CSEHORSZÁG 

A Cseh Nagykövetség képviseletében Simko Milan konzul-tanácsos úr azzal kereste meg 
Önkormányzatunkat, hogy Közép-Bohémia régió szeretné tovább bővíteni Pest megyei testvértelepülései 
kapcsolataikat. A megkeresés alapján elindult Pest megye és Közép-Bohémia Régió elnökei közötti 
találkozó előkészítése, valamint a kezdeményezésre a tesetvérmegyei kapcsolatra jelentkezni kívánó 
települések összegyűjtése. 2019. április 1-jén Juraj Chmiel Nagykövet úr Szabó István elnök úrnál tett 
látogatásán átadta Jarosla Pokorna Jermanova kormányzó asszony meghívólevelét egy csehországi 
találkozóra.  

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KAPCSOLATOK 
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HARGITA MEGYE 

Hargita megyével 1997 óta ápol szoros kapcsolatot Pest megye Önkormányzata. Az idei évben az alábbi 
eseményekre került sor a testvérmegyei kapcsolat vonatkozásban: 

- 2019. március 29-én Isaszegen nyílt meg a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ idén 

45 éves alkotótáborának képzőművészeti alkotásaiból álló sorozat első kiállítása. 

- 2019. április 16-án Ráckevén nyílt meg a fenti kiállítás második alkalommal. 

- 2019. május 11-től 19-éig Kisfaludi Aranka megyei értéktár referens képviselte 

Önkormányzatunkat a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központban megrendezett 

„Felszállott a Páva” tehetségkutató versenyen. 

- 2019. június 2-án Szigetszentmiklóson nyílt meg a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti 

Központ idén 45 éves alkotótáborának képzőművészeti alkotásaiból álló sorozat harmadik 

kiállítása. 

- 2019. június 3-tól 10-ig Kisfaludi Aranka képviselte Önkormányzatunkat a Gyergyószárhegyi 

Kulturális és Művészeti Központban megrendezett „Hargitai Megyenapok” rendezvényen. 

- 2019. június 29-én Dunaharasztiban nyílt meg a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti 

Központ idén 45 éves alkotótáborának képzőművészeti alkotásaiból álló sorozat negyedik 

kiállítása. 

- 2019. június 30-án Törökbálinton nyílt meg a fenti kiállítás ötödik része. 

- 2019. július 15-től 19-ig Tusnádfürdőn állította ki Kisfaludi Aranka a Pest Megye Értékeiről szóló 

vándorkiállítást. A kiállítást Szabó István elnök úr nyitotta meg. 

- 2019. július 29-től augusztus 4-ig Borszéken nyílt meg a fenti kiállítás második alkalommal. 

- 2019. augusztus 14-én Gyergyószárhegyen nyílt meg a fenti kiállítás harmadik alkalommal. 

- 2019. augusztus 20-án Székelyudvarhelyről, szeptemberben Gyergyószárhegyről, valamint a 

decemberi Megyenapon várunk még ez évben Hargita megyéből delegációt, Kisfaludi Aranka 

pedig október hónap folyamán viszi ki a vándorkiállítást Szentegyházára. 

 

SZLOVÁKIAI KERÜLETEK – PONTIBUS EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS  
Nyitra kerülettel 2019-ban is folytatódott – elsősorban a Pontibus ETT keretén belül – az eredményes 
együttműködés. A Társulás tevékenységéről évente a Közgyűlés számára külön beszámoló készül.   

2019. február 21-én Jozef Viskupič, Nagyszombat megyei elnököt munkavacsora keretében fogadtuk. A 
találkozó témája a két megye további együttműködése és a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás 
működésével kapcsolatos kérédsek megvitatsása volt. A Rába-Duna-Vág ETT elnöki pozícióját jelenleg 
Viskupič elnök úr tölti be. 

Az INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program Monitoring Bizottság 
munkájáról a Közgyűlés részére külön beszámoló készül, jelen beszámolóban csak a kiküldetéshez 
kapcsolódó költségek szerepelnek.  

KÍNAI KAPCSOLATOK 
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2019 augusztusáig számos kínai delegációt fogadtunk, Pest Megye Önkormányzata célkitűzéseinek 
megfelelően nagy hangsúlyt fektetve a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére. A találkozók remek alkalmat 
nyújtottak arra, hogy lehetséges kínai partnereinkkel megismertessük Pest megyét, a megye üzleti 
környezetét, bízva abban, hogy a térség számára hasznos beruházások fognak  megvalósulni a jövőben: 

- 2019. január 21-én Tom Jin a Közép-Kínai Új-Zélandi Kereskedelmi Szövetség elnöke járt nálunk, 

és meghívta Elnök urat a Jinnoujiaynban rendezendő befektetés ösztönzési konferenciára. 

- 2019. március 11-én a Santungi Üzleti Irányítási Intézet elnökének, Sun Lubaonak delegációja 

érkezett hozzánk, hogy az együttműködést erősítsük kereskedelmi, gyógyszeripari, tudományos-

technológiai és kulturális téren. A tárgyaláson részt vett Szombathelyi Imre építész, Nyéki József 

mezőgazdasági szakember, valamint Bonyhády Elek, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 

Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) Innovációs és Területfejlesztési Bizottságának elnöke. A 

találkozó együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával zárult a Santungi Intézet és a PMKIK 

között. 

- 2019. április 29-én a santungi Rizhao város delegációja járt nálunk Lin Yanqin alpolgármester 

asszony vezetésével. Rizhao a „Kínai Vízi Sportok Fővárosa”, így ezzel a delegációval a megyeházi 

tárgyalás után meglátogattuk a Vác Városi Evezős Egyletet, akik felé élénk együttműködési kedvet 

mutattak a delegáció tagjai. 

- Pest Megye Önkormányzata már több éve jó kapcsolatokat ápol a Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium Befektetésösztönző Ügynökségével (CIPA). Ez évben delegációjuk először május 29-

én érkezett hozzánk Huang Qinghong az Elektronikai és ICT Ágazat elnökének vezetésével. A 

Kunshan Shiyu nevű gyártástechnikai vállalat alapító-vezérigazgatója a találkozó keretében 

elmondta, hogy akár az épülő Budapest-Belgrád vasútvonalon, akár a repülőtéri építkezésen 

tudnának segítséget nyújtani, mivel ők a világon az elsők gyártástechnikai megoldásokban. Fan 

asszony elérhetőségeit továbbítottuk a vasúti műszertechnikában saját fejlesztésű termékeikkel 

élen járó és az együttműködésre kész budaörsi Műszerautomatika Kft. igazgatónőjének, Horváth 

Andreának. 

- 2019. május 29-én még Santung tartomány fővárosából, Jinanból is érkezett hozzánk delegáció 

Wang Jingwen a Jinani Népi Kormányzat alpolgármesterének vezetésével. A látogatás célja 

együttműködés elősegítése volt kormányzati, vízgazdálkodási, erdészeti, kertészeti területeken. 

Jinan város vezetőségének célja, hogy nagy, nemzetközi várossá fejlesszék Jinant. A delegációnak 

nagyon tetszett a Duna partszakaszának kiépítettsége, és sok területen tartanának 

elképzelhetőnek együttműködést Pest megye és Jinan között. 

- 2019. május 30-án a CIPA által szervezett ICT szemináriumon Kezán András befektetési tanácsadó 

előadás keretében mutatta be Pest megyét, mint befektetésre alkalmas területet, különös 

tekintettel az infokommunikációs technológiák terén. A szeminárium alatt kollégánknak 

lehetősége nyílt több kínai nagyvállalat képviselőjével is üzleti lehetőségekről tárgyalni. 

- 2019. június 19-én Csungking város delegációja járt nálunk, Wu Cunrong alpolgármester 

vezetésével. Csungking 10 éve testvérmegyénk. Ezúttal a delegáció arra hívta fel a figyelmünket, 

hogy Csungking ígéretesnek tartana további turisztikai együttműködést, valamint élénken 

érdeklődtek tanulmányi kapcsolatok létesítése, elsősorban Pest megyei diákok csungkingi 

tanulmányai iránt. A kapcsolatoknak újabb lendületet adhat a Hainan Airlines által tervezett 

közvetlen Csungking-Budapest járat beindítása. 
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- 2019. június 21-én Szecsuán tartomány delegációja érkezett Önkormányzatunkhoz, Deng 

Xiaogang, a Kínai Kommunista Párt Szecsuáni Bizottságának párttitkár-helyettese vezetésével. A 

megyeházi tárgyaláson, valamint az azt követő üzleti vacsorán a szecsuáni székhelyű befektető 

cég, a Bohong Csoport képviselői is részt vettek.  

- 2019. június 26-án testvértartományunk, Hebei delegációja járt nálunk, Wang Huiyong, Hebei 

Népi Gyűlés Bizottságának alelnöke vezetésével. A delegáció nagyon érdeklődött konkrét Pest 

megyei vállalatok iránt, ezért a budaörsi Műszerautomatika Kft.-nél tettünk látogatást. A 

delegáció tagjai élénken érdeklődtek a lehetséges együttműködések iránt. 

 

 

EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

2019. április 8-án a lettországi Európai Információs Pont Jelgava megyei irodájából érkezett hozzánk 
delegáció, a Pest Megyei Európai Információs Pont jobb megismerése céljából.  

2019. május 16-án Észak-Macedón Önkormányzatok Minisztériumának delegációját fogadtuk, Shejl Fazilu 
vezetésével. A delegáció az önkormányzatiság és az Európai Unió forrásaiból megvalósuló fejlesztésekről 
érdeklődött. A delegáció számára előadást tartottunk egyes Pest megyei fejlesztésekről.  

 

TOVÁBBI VÁRHATÓ KÜLÜGYI TEVÉKENYSÉGEK 

 

EIT Digital 2019 Konferencia és Partnertalálkozó – Brüsszel, 2019. szeptember 10-11. 

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal a tavalyi (2018.) év során megkezdte a felkészülést a következő – 
2021-2027 – EU költségvetési ciklussal kapcsolatos kihívásokra. A tavalyi év során a leköszönő Európai 
Bizottság megjelentette koncepcionális javaslatait, majd az idei évben a tervezési folyamat átmenetileg 
leállt a Bizottság új tagjainak megválasztásáig.   

A következő ún. Többéves Pénzügyi Keret, és benne a kohéziós források, agrártámogatások és a közvetlen 
brüsszeli tervezéssel készülő források várható összetételével kapcsolatban ugyanakkor nagy biztonsággal 
kijelenthető, hogy az innováció és a digitális transzformáció, továbbá a karbon-semleges gazdaság 
fejlesztése nagyobb figyelmet kapnak az eddigieknél. Számítunk továbbá arra is, hogy az európai szinten 
szervezett hálózatok, így az EIT ún. KIC hálózatok, vagy az újonnan szervezett „DIH”, Digitális Innovációs 
Központok, és általában a Horizont Európa és a Digitális Európa Program minden eddiginél nagyobb 
jelentőséget kapnak.  

Fontos körülménynek tekinthető, hogy a digitális kihívások, a technológia- és tudásintenzitás, valamint 
egészében a termelékenység növelése a hazai gazdaságpolitika kiemelt prioritása lett, különösen az 
értékláncok mentén, a vállalati vertikumokat követő integráció formájában, és a kiemelt ágazatok 
fejlesztéséhez kapcsolva. Pest Megye Önkormányzata ezért is kérte felvételét az Ipar 4.0 NTP 
Szövetségbe, valamint érintett partnerként közreműködünk a Mesterséges Intelligencia Koalíció 
munkájában is.  

Az Európai Unió által létrehozott jelentősebb nemzetközi együttműködések egyike az Európai Innovációs 
és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology; EIT), melynek létrehozásával 
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az EU megpróbálja egységesíteni az úgynevezett "tudásháromszöget", vagyis összehangolni az 
egyetemek, a kutatóintézetek és a vállalatok tevékenységét, lökést adva ezzel az európai innovációnak. 
A szervezet központja Budapesten található.  

Az elmúlt években az EIT keretei között több nemzetközi konzorcium, illetve platform jött létre.  Ezek ABC 
sorrendben: EIT Climate-KIC; EIT Digital; EIT Food; EIT Health; EIT InnoEnergy; EIT RawMaterial. Az idei 
évben alakul meg az EIT Mobility és EIT Manufacturing. A szervezetek az Európai Unió és az adott 
konzorciumban résztvevő vállalatok, intézmények finanszírozásával működnek. Tevékenységük célja: 
felsőfokú és posztgraduális képzés, valamint kutatás és innovációs tevékenység.  

Az EIT Digital az egyik olyan szervezet, amelyben a magyarországi cégek és egyetemek, tudásközpontok 
részvétele jelentősnek mondható, és amelynek egyik régiós központja Budapesten található.  

Az EIT Digital négy tématerületen aktív: digitális jólét, a digitális ipar, a digitális város (smart city), és a 
digitális infrastruktúra. A Hivatal munkatársai rendszeresen egyeztetnek az EIT Digital Budapest Node 
vezetőivel az együttműködési lehetőségekről, és a korszerű ismeretekről egyes témákban, melyek 
mindkét fél számára fontosak: ipari digitalizáció (ipar 4.0), a logisztika és ellátási láncok, az egészségipari 
innováció, valamint az „okos város”.  Az oktatás és kutatás támogatása mellett az EIT szervezetek egyedi 
ipari alkalmazásokat, kísérleti bevezetés alatt álló projekteket is finanszíroznak, ahol egyenrangú partner 
a fejlesztők konzorciuma mellett az első bevezetést, alkalmazást vállaló cégek is. Ezt a lehetőséget tartjuk 
fontosnak a Pest megyei gazdaság és vállalkozásfejlesztés területén.  

Az EIT Digital európai konferenciája és partnertalálkozója 2019. szeptember 10-11. között kerül 
megrendezésre Brüsszelben. A rendezvény jelentőségét az adja, hogy azon a szervezet 130 konzorciumi 
partnere, valamint a külső szervezetek, így az EB tisztviselői is nagy számban jelennek majd meg. A 
konferencia egynapos, amit egy zártkörű partnertalálkozó követ. Az EIT Digital Budapest Node és az 
Önkormáviskunyzat közötti jó kapcsolatra tekintettel a partnertalálkozóra is meghívást kapott a Hivatal 
munkatársa.  A részvétel ingyenes, a résztvevőket az utazási és szállásköltségek terhelik.  

A találkozón Wolf Péter elnöki tanácsadó vesz részt. 

 
Európai Régiók és Városok Hete – Brüsszel, 2019. október 7-10. 

A régiók és városok európai hete (OPEN DAYS) egy évente megrendezett négynapos, brüsszeli központú 
rendezvény, amelynek során a régiós és városi közigazgatásban dolgozó tisztviselők, valamint szakértők, 
oktatók és kutatók oszthatják meg egymással a regionális és városfejlesztés területén kialakult bevált 
módszereiket és ismereteiket.  

Az idei év sajátossága, hogy a megalakuló Bizottság várhatóan ezen a rendezvényen mutatja be 
részletesen az elképzeléseit a Kohéziós Politika, és azon belül egyes súlyponti témákkal kapcsolatban. Az 
előzetes program is azt mutatja, hogy ez a szándék határozottan megjelenik. A másik fontos szempont, 
hogy az európai várostérségek és régiók a rendezvényen mutatják be azokat az eredményeket és 
terveket, melyek közös pályázatok, partnerkeresés alapja lehet. Kivételesen jó lehetőség olyan „jó 
gyakorlatok” megismerésére, melyek vitában és nyilvánosság előtt is megállják a helyüket. A régiók és 
városok európai hete a legnagyobb ilyen jellegű európai nyilvános rendezvény. 

A megyei önkormányzat 2017 októberében képviseltette magát első alkalommal, Hargita megye 
felkérésére, az évente megrendezésre kerülő európai eseményen. A panelbeszélgetés, melynek témája 
az élelmiszergazdaság, azon belül az egészséges élelmiszerek fogyasztásának és rövid ellátási láncok 
fejlődésének ösztönzése volt. A beszélgetés során a Hivatal részéről is megtartottunk egy előadást. Ennek 
eredménye egy 2019. év elején benyújtott pályázat, a DEAR, melyen várhatóan eredményes volt.   

A részvételünk célja a régiók közötti kapcsolatok, a jövőbeni nemzetközi projektekhez partnerség 
bővítése, valamint a területfejlesztési aktuális kérdéseinek és jó gyakorlatainak megismerése. Az idén is 
olyan stratégiai témák jelentik a program gerincét, melyek a következő tervezési ciklushoz szorosan 
kapcsolódnak: digitalizáció és településfejlesztés, regionális innovációs ökoszisztémák, iparpolitika és 
ipari modernizáció, intelligens szakosodás, munkahelyteremtés.   

A találkozón Wolf Péter elnöki tanácsadó vesz részt. 
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CIPA delegáció látogatása 
Li Dianxun úr, a CIPA főigazgatójának vezetésével szeptemberben várunk delegációt a Megyeházára. 
Dianxun úrral 2016. júniusában, a Zheiang tartományban található Ningboban találkozott Szabó István 
elnök úr. A delegáció tagjai között van Lin Ruochen úr, a CIPA Gépgyártó Osztályának igazgatója, Wang 
Shiyi úr a Kína Autóalkatrészek és Kiegészítők Vállalat Vezérigazgató-helyettese, Zhuang Yin asszony a 
Xi'an Yanliang Nemzeti Repülési Hi-tech Ipari Bázis projekt menedzsere, valamint Yan Jing a  Shaanxi Ruige 
Gépgyártó Kft. főigazgató helyettese. 

Szeptemberben még három kínai delegációt várunk: Hainan tartományét, a hainani Sanya város és a 
szecsuáni Chengdu város delegációját. 

 

A fentiekben ismertetett külügyi események költségeit az alábbiakban összegezzük: 
 
 

Dátum Delegációk/vendégek fogadásával kapcsolatos költségek 
Összeg (Ft-
ban) 

2019.02.21. Nagyszombat megyei delegáció vendéglátása 93 766    

2019.03.27- 
2019.03.30.  

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ kiállítása Isaszegen, 
szállásköltség 2 fő részére 

130 200 

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ kiállítása Isaszegen, 
vendéglátás 2 fő részére 

41 525 

2019.04.01. Vendéglátás - Juraj Chmiel és Simko Milán (Csehország Nagykövetsége) 27 037    

2019.04.29. 
Vendéglátás Santung tartományból Rizhao város alpolgármesterének 
delegációja, 13 fő 

73 870    

2019.05.16. Észak-Macedóniai delegáció vendéglátása  76 200    

2019.06.21. 
Szecsuán tartomány delegációja - vendéglátás 361 130    

Szecsuán tartomány delegációjának fogadásához kapcsolódó 
személyszállítási szolgáltatás 

12 500 

2019.06.21. 

Tápióvidék natúrpark címátadó rendezvény - ludwigsburgi delegáció 
szállása és vendéglátása  

268 046    

Tápióvidék natúrpark címátadó rendezvény - reptéri transzfer 
ludwigsburgi delegáció tagjai részére (2019.06.21.,24.) 

40 000 

2019.06.26. Hebei testvérmegye delegációjának vendéglátása  63 248    

2019.06.27- 
2019.06.30. 

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ kiállítása 
Dunaharasztiban, szállásköltség 2 fő részére 

14 001    

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ, kiállításhoz 
kapcsolódó vendéglátás (2019.06.27, 29 és 30.) 

40 645    

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ kiállítása 
Törökbálinton, szállásköltség 2 fő részére  

65 657    

 
 
 

  Kiküldetések 
 

„Ludwigsburger Hütte” rendezvény - dr. Szép Tibor, 2019 július 5-7. 
Összeg (Ft-
ban) 

dr. Szép Tibor részére vonatjegy  69 355    

Vonatjegy tolmács részére 69 355    

dr. Szép Tibor részére utasbiztosítás  2 295    

dr. Szép Tibor - napidíj  48 291    

Ajándék  23 500    
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Tolmácsolási díj  133 350    

 

Hargita megyei kiküldetés - Szabó István és Török István, 2019. július 22-26.  
Összeg (Ft-

ban) 

Napidíj 144 873    

Szállásköltség   17 176    

Ajándék 88 000    

 

Dátum  Egyéb kiküldetések Összeg (Ft-ban) 

2019.04.16- 
2019.04.17. 

INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program Monitoring Bizottság - szállásköltség  

36 280    

INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program Monitoring Bizottsági ülés 2 fő Dudince - Dr. 
Popovics Gábor és Polák Attila - napidíj  

62 890    

2019.05.11- 
2019.05.19 

Kisfaludi Aranka - "Fölszállott a páva" rendezvény – Hargita megye 
(napidíj) 

160 345    

Kisfaludi Aranka - "Fölszállott a páva" rendezvény – Hargita megye, 
útiköltség  

13 368    

2019.06.03- 
2019.06.10 

Kisfaludi Aranka - "XV. Hargita megyei napok" - Hargita megye, napidíj 113 736    

Kisfaludi Aranka - "XV. Hargita megyei napok" - Hargita megye, 
útiköltség 

23 363    

2019.07.15- 
2019.07.19 

Kisfaludi Aranka - Pest Megyei Értéktár kiállítás - Tusnádfürdő, napidíj 80 485    

Kisfaludi Aranka - Pest Megyei Értéktár kiállítás - Tusnádfürdő, 
útiköltség 

15 458    

2019.07.29-
2019.08.04 

Kisfaludi Aranka - Pest Megyei Értéktár kiállítás - Borszék - napidíj  112 679    

Kisfaludi Aranka - Pest Megyei Értéktár kiállítás - Borszék - útiköltség 25 292    

2019.08.09- 
2019.08.16 

Kisfaludi Aranka - Pest Megyei Értéktár kiállítás - Gyergyószárhegy - 
napidíj  

130 316    

Kisfaludi Aranka - Pest Megyei Értéktár kiállítás - Gyergyószárhegy - 
útiköltség 

32 644 

 
 

Egyéb 
Összeg (Ft -
ban) 

Egyéb tolmácsolási és fordítási szolgáltatások  143 002 Ft    

Vendégek, delegációk számára ajándék 741 818 Ft  

Egyéb járulékok 824 396 Ft    

 
Budapest, 2019. augusztus 21. 
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