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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Magyar Zarándokút Egyesülethez történő csatlakozásról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 129/2015 (VI. 25.) számú határozatával 
szándékát fejezte ki a Magyar Zarándokúthoz való csatlakozáshoz, annak nyugati 
bővítésének kiépítésében való részvételéhez. Az alábbiak szerint a társulási 
dokumentumban tisztázni szükséges a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket 
az alábbiak szerint: 
 
A Magyar Zarándokút Egyesület elnökségi tagjai foglakoznak az út nyugati térségét 
érintő fejlesztési kérdésekkel. A tervek szerint Budapest – Székesfehérvár – Tihany 
térségét is érinteni fogja az útvonal, amelynek próbazarándoklatát még az idei nyár 
végén megtartják.  
Az útvonallal érintett, együttműködő önkormányzatok területén a Magyar Zarándokút 
Egyesület az út fejlesztéséhez szükséges pályázati lehetőségeket (TOP, Ginop, stb) 
feltárja, előkészíti, és azok végrehajtásában együttműködik.  
 
Az Egyesület alapszabálya lehetővé teszi, a jogi személy csatlakozását az 
Egyesülethez. A Magyar Zarándokút Egyesület Elnökségi döntése alapján az új 
útvonallal érintett önkormányzatok pártoló tagként a „Települési Tagozatba” történő 
belépése, működése az alábbiak szerint történik: 

 Pártoló tagként a „Települési Tagozat” tagjai tárgyalási és javaslattételi joggal 
részt vesznek az egyesület közgyűlésén és elnökségi ülésén. 

 Pártoló tagsági díj: Népesség arányában: 0-20.000 fő lakosság közötti 
létszámra 10 Ft/ lakos/év; 20.001 fő feletti lakosság létszámra 5 Ft/ lakos/év. 
A nagy népességű települések esetén a tagdíj maximuma 500.000-Ft. 

 A pártoló tag település számára a Magyar Zarándokút Egyesület marketing 
lehetőséget biztosít. Minden évben, jeles közéleti személyiségekkel együtt 
csoportos rendezvényt szervez a településekre (Például: évnyitó konferencia, 
évzáró konferencia, évnyitó zarándoklat, egyéb előadás). 

 Minden csatlakozó település számára 10 db zarándok-csomagot 
(zarándokútlevél, útikalauz, térkép, kendő) ad a Magyar Zarándokút 
Egyesület, amelyet az önkormányzat ajándékként adhat polgárainak. 

 Magyar Zarándokút Egyesület minden évben segít a zarándokúti arculati 
elemeinek kihelyezésében (mérföldkő, járdába épített nyíl, útjelző tábla). 

 
Az megjelenő zarándokok színfoltot jelentenek az úton, így a Magyar Zarándokút 
működése már önmagában is „turisztikai attrakciót” képez. Lehetőséget teremt arra, 
hogy a települések országos rendszerbe illesztve végezzenek településmarketing 
munkát. Tekintettel a „zarándokszezon” időtartamára az idegenforgalmi időszakot, a 
szelíd turizmussal (főként gyalogosokkal és kerékpárosokkal) ki lehet szélesíteni a 
tavaszi és őszi hónapokra is. Zarándokszállás működtetése esetén pedig a tagdíj 
közvetlenül is megtérülhet.  



 

 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést az ügyben! 
 

Tarjáni István s. k. 
polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015. (IX. 24.) határozata 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 
1. visszavonja a 129/2015. (VI.25.) határozat 1. pontját 
2. 2015. október 1-i időponttal kéri a felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület 

pártoló tagjai közé, a Települési Tagozatba, 
3. az Önkormányzat egyesületi képviseletére felkéri Tarjáni István polgármestert, 
4. az éves tagdíj befizetését a költségvetés terhére biztosítja. (A 2015. évben, 
időarányosan.) 
 
Határidő:  2015. október 1. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 
 


