Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 23-i rendes nyílt ülése

10. napirend

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 14/2017.
Tárgy: Döntés a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
Nagykovácsi, 2017. február 15.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.
Nagykovácsi, 2017. február 15.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény
A Mária Út Közhasznú Egyesület (MUTKE) 2006. május 7-én alakult a Mária Út - Via
Mariae - Közép-Európa Szűz Mária kegyhelyeit összekötő zarándok és turistaút
létrehozására. 2014-ig az egyesületet magánszemélyek alkották, azonban ezt
követően az egyesület vezetősége a zarándokút melletti önkormányzatokat hívta tagjai
közé. A közelmúltban több mint száz önkormányzat döntött a csatlakozás mellett,
köztük a 83/2015. (V.21.) számú határozatával Nagykovácsi Nagyközség
Önkormányzata is.
2016. január 28-i testületi ülésén a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Mária Út
Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016. évi GINOP és VEKOP pályázati
rendszerben a „Mária Út Szolgáltatói Hálózat szűk keresztmetszeteinek fejlesztése
teljes körű felújítás” tárgyú pályázathoz a 2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 45. szám
alatt található felépítményes ingatlant, zarándok vezető központ kialakítására kijelölte.
A testületi döntés szerinti 2+5 évre, de minimum a fenntartási idő végéig az egyesület
részére ingyenes és kizárólagos használatra vonatkozó haszonkölcsön szerződés
előkészítésre került, de többszöri levélváltás és egyeztetésre sem került még aláírásra,
mindemellett 2016. évben a Mária Út Szolgáltatói Hálózat szűk keresztmetszeteinek
fejlesztése tárgyú pályázat sem került még kiírásra. A szerződés csak akkor lépett
volna hatályba, ha az egyesület a megnevezett pályázatokon vagy annak egyikében
nyertes és nyilatkozik, hogy az ingatlan felújításához szükséges forrás teljes
egészében rendelkezésére áll. Várhatóan a Nemzetgazdasági Minisztérium
kiírásában, ebben az évben megjelenik a GINOP tematikus turisztikai hálózatok
fejlesztése pályázat.
Tényvázlat
A Mária Út Közhasznú Egyesület (MUTKE) Elnöksége 2016. októberi ülésén
határozatot hozott arról, hogy a tagönkormányzatokkal magasabb szintre szeretné
emelni a munkakapcsolatát, s ennek érdekében stratégiai együttműködési koncepciót
fogadtak el. 2016. november 8-án a tagönkormányzatokat munkakonferenciára hívták.
Az egyeztetésen elhangzottak alapján kezdeményezték az együttműködés
elmélyítését, mely a következő területeket érinti:
1. A Mária Útnak a település közigazgatási területén a fenntartása, jelzések
karbantartása, kiegészítése, pótlása, járhatóság biztosítása.
2. Együttműködés az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap 2017-es rendezvénynek
előkészítésében és lebonyolításában.
A Mária Út fejlődése és működtetése
Az önkormányzati cselekvési program fő elemei:
 az útvonal jelölés és karbantartása;
 a jó járhatóság biztosítása;
 az alapellátások (szállás, étkezés) biztosítása;
 a naprakész on-line információk;
 az önszervező (egyéni) zarándoklás feltételeinek kialakítása;
 helyi kulturális-vallási turisztikai kínálat kialakítása, marketingje;
 helyi búcsús és zarándok hagyományok feltárása és újraélesztése;
 helyi tartalom az applikáción.
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Az útvonal jelölés és karbantartás, járhatóság témakörben a település közigazgatási
határán belül a zarándokút jelölésének évenként felülvizsgálata és felújítása, továbbá
évente kétszer az útvonal bejárása és a járhatóság biztosítása (pl. a növényzet
levágása, stb.) került meghatározásra.
A Mária út Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén belül ~9255 méter hosszú
(kül- és belterület együttesen). A jelzések felfestésének becsült bekerülési költsége
hivatali, illetve önkéntesek bevonásával történő megvalósítással 38.000 Ft. A
zarándokút járhatóságának biztosítása önkormányzati részről nem vállalható, mivel
több területen (kidőlt fák, járhatatlan útszakaszok) a Pilisi Parkerdő Zrt. az illetékes.
1Úton Nemzetközi Zarándoknap
Az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap rendezvény 2014 óta minden év augusztus utolsó
szombatján kerül megrendezésre egy fontos társadalmi ügyért. 2016-ban a
gyermekáldásért, 2017. augusztus 26-án a gyermeket várókért lesz a zarándoklás és
az egész napos figyelem és ima. A rendezvény 2016-ban már 5 országban zajlott, kb.
140 napi szakaszon, összesen 17 000 résztvevővel.
Az ellátandó feladatokhoz szükséges egy helyi kontaktszemély kijelölése, aki a Mária
Út szervezőivel együttműködve alakítja ki a programot. Az induló, a közbeeső és a
céltelepülés között a helyi koordinátorok kapcsolata és együttműködése adja a
zarándoklat sikerének alapját. Fontos a helyi közösség meghívása és
bekapcsolódása, ezáltal a helyi társadalom közös nagy ünnepévé lehet tenni az 1Úton
nemzetközi zarándoknap rendezvényét.
A MUTKE a tagönkormányzatok számára elkészítette az együttműködési
megállapodás tervezetét, melynek vállalásait nem javasoljuk elfogadni, egyrészt a 4.
Felek jogai és kötelezettségei rész 2. pontja miatt. „Felek visszavonhatatlanul
kijelentik, hogy jelen együttműködés teljesítésével felmerült költségeket maguk viselik”
megfogalmazás, illetve a Mária Út járhatóságának biztosítása, szálláshely szolgáltatás
vállalás komplex feladatai miatt.
Ennek ellenére javasolt, hogy az önkormányzat, mint a Mária Út Egyesület
tagönkormányzata csatlakozzon a Mária Út Közhasznú Egyesület által szervezett
1Úton Nemzetközi Zarándoknap rendezvény Nagykovácsi településre eső
szakaszának megszervezéséhez, ezen belül vállalja, hogy helyi kontaktszemélyt jelöl
ki, valamint hogy a Mária Út Nagykovácsi közigazgatási területére eső szakaszán a
zarándokút jelzéseinek karbantartási feladatait elvégezteti. A cselekvési program
elemeihez a Polgármesteri Hivatalon keresztül a jelzések karbantartására, felfestésére
38.000 Ft-ot, valamint az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap rendezvényre 35.000 Ft-ot
biztosít.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Nagykovácsi, 2017. február 15.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Döntés a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
jelen formájában az együttműködési megállapodás aláírását nem támogatja, azonban
csatlakozni kíván a Mária Út Közhasznú Egyesület által szervezett 1Úton Nemzetközi
Zarándoknap
rendezvény
Nagykovácsi
településre
eső
szakaszának
megszervezéséhez, kontaktszemélyt jelöl ki, valamint vállalja, hogy a Mária Út
Nagykovácsi közigazgatási területére eső szakaszán a zarándokút jelzéseinek
felfestéséről, karbantartásáról gondoskodik. A cselekvési program fő elemei közül a
Polgármesteri Hivatalon keresztül történő megvalósítással a jelzések felfestésére
38.000 Ft-ot, valamint az 1Úton Nemzetközi Zarándoknap rendezvényre 35.000 Ft-ot
biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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