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Tárgy: Döntés a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár projekt tekintetében kifizetésre 
került támogatási összeg visszafizetése és az Emlékhely kiállítási anyagának elhelyezése 
kérdésében 
 
 
 

I. a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár projekt tekintetében kifizetésre került támogatási 
összeg visszafizetése 
 
A Képviselő-testület a 221/2019. (XI.11.) számú határozatában megállapította, hogy a 
„Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása megvalósítása” megnevezésű projekt 
határidőben nem valósítható meg, és döntött a projekt tekintetében a BMÖGF/502-3/2017. és 
a BMÖGF/507-5/2018. számú támogatói okiratok alapján kifizetett és határidőben fel nem 
használt támogatási összeg, azaz 249.858.312,- Ft központi költségvetésbe történő 
visszafizetéséről. 
 
Ezt követően a fent hivatkozott támogatói okiratok alapján biztosított támogatásból tervezési 
és előkészítési feladatokra a visszafizetés időpontjáig felhasznált összeg elszámolhatósága és 
a projekt megvalósíthatósága érdekében meghozatalra került az 1697/2019. (XII. 10.) Korm. 
határozat, amely a korábbi 1156/2017. (III.20.) Korm.határozatban rögzített célt módosította 
„Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása megvalósítása” célról „Kistarcsai Emlékhely 
előkészítési feladatok megvalósítása” célra, mely alapján elszámolhatóvá vált a korábban 
felhasználásra került 62.801.688,- Ft támogatási összeg, illetve az 1697/2019. (XII.10.) Korm. 
határozat alapján biztosításra került az Önkormányzat részére az Emlékhely megvalósítása, 
könyvtár létrehozásának előkészítése céljából további 434.408.312, - Ft támogatási összeg is. 
A támogatási összeg a BMÖGF/5-1/2020 számú támogatói okirat alapján rendelkezésre 
bocsátásra és az Önkormányzat számára átutalásra került 2020. február 26. napján.  
 
Ugyanakkor a 2019. október 28-án beérkezett indikatív árajánlatok alapján megállapítható, 
hogy az épület megépítéséhez bruttó 628.874.140,- Ft fedezet szükséges. Hangsúlyozandó, 
hogy ezen összeg is csak a szerkezetkész állapot megvalósításához elegendő.  
 

A jelenlegi ajánlatok alapján is megállapítható tehát, hogy a rendelkezésre álló összeg nem 
fedezi az Emlékhely belső építészetének kialakítását és az installáció összeállítását, valamint a 
Könyvtár létrehozását sem. A 434.408.312,- Ft támogatási összeg még az Emlékhely 
szerkezetkész megépítését sem teszi lehetővé. Ráadásul számolni szükséges az építőipari árak 
további emelkedésével is.  
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Fentiek ismeretében kijelenthető, hogy az Önkormányzat kizárólag csak abban az esetben 
tudja megvalósítani a projektet, amennyiben a szükséges többlettámogatás az Önkormányzat 
részére biztosításra kerül. A jelenlegi számítások szerint az eredeti támogatási összegen 
felül további 1 milliárd Ft rendelkezésre bocsátására van szükség.  

 
Az Önkormányzat többlettámogatási igényét több alkalommal jelezte a Belügyminisztérium, 
az EMMI, a Miniszterelnökség és Pest megye fejlesztési feladatainak ellátásáért felelős 
miniszteri biztos felé is. A Belügyminisztérium, mint támogató által írt, 2020. április 24. 
napján érkezett válaszlevél (1. számú melléklet) alapján azonban az állapítható meg, hogy a 
többlettámogatási igény sajnálatosan nem támogatható.  
 

Mivel többlettámogatás hiányában a projekt megvalósítása nem megoldható forráshiányra 
tekintettel, így javasolt a támogatási összeget a központi költségvetésbe visszafizetni.  
 

A határidőben fel nem használt és el nem számolt támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül ugyanis, melyre tekintettel visszafizetési kötelezettség keletkezik. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (1) bekezdése szerint a 
kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét ügyleti 
kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az 
ügyleti kamat mértékét az államháztartási törvény végrehajtási rendelete, azaz a 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 98. § (1)-(4) bekezdései állapítják meg, melyek szerint az ügyleti 
kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.  
Az előzetes számítások szerint ez az összeg megközelítőleg 1.900.000,- Ft lesz, a pontos 
összeg a tőke visszafizetésének tényleges időpontja függvényében alakul és az Önkormányzat 
elszámolásának lezárultát követően a Magyar Államkincstár által kerül megállapításra.  

Az ügyleti kamat feltételezett összegének fedezetét a 2021. évi költségvetésben tervezni 
szükséges. Mivel a tőke visszafizetésére az elszámolási határidő lejártát megelőzően sor 
kerülhet, így további késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem merül fel.  
 
A Belügyminisztérium válaszlevelében is felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben az 
Önkormányzat a fejlesztést nem látja megvalósíthatónak, úgy a kamatfizetési kötelezettség 
mérséklése érdekében javasolt a támogatás mihamarabbi visszafizetése a központi 
költségvetés részére. 
 
II. Az Emlékhely kiállítási anyagának elhelyezése 
 

A Kommunizmus Bűnei Alapítvány 2019. július 31-ei napi határidővel elkészítette az 
országos internálás mobil installációját, mely a Kistarcsai Emlékhely kiállítási anyagának egy 
részét képezi. Az Emlékhely Önkormányzat általi megvalósításáig az Önkormányzat a 2019. 
február 1. napján kelt levélben (2. számú melléklet) Eötvös Péter alapítványi elnök felé 
vállalta a gyűjtemény átmeneti jelleggel történő őrzését. A gyűjtemény 2019. augusztus 23. 
napján került leszállítására, amelyet a Kistarcsai VMSK Kft. vett át az Önkormányzat 
megbízásából. A gyűjtemény a Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatti telephelyen van 
tárolva. Az őrzési tevékenységet az Önkormányzat 2019. augusztus 16-ai levele (3. számú 
melléklet) alapján a Kistarcsai VMSK Kft. látja el.  
 

Figyelemmel arra, hogy az Emlékhely létrehozása nem valósítható meg, így értelemszerűen a 
kiállítási anyag további sorsáról is dönteni szükséges. Nem javasolt a kiállítási anyag további 
őrzéséről az Önkormányzatnak, vagy intézményeinek, cégeinek gondoskodnia, hiszen ezen 
őrzési tevékenység csak kötelezettségeket és felelősséget keletkeztet az őrzést végző személy 
oldalán.  
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Az őrzéssel kapcsolatos kárveszély ugyanis az őrzést végző személyt terheli, így ha a 
kiállítási anyagban az őrzés ideje alatt bármilyen sérülés következik be, akkor az azzal 
kapcsolatos anyagi felelősséget is az őrzést végző személy köteles viselni. A kiállítási anyagra 
vonatkozóan vagyonbiztosítás nem került megkötésre. A fentiekre tekintettel javasolt a 
kiállítási anyag Önkormányzaton, az Önkormányzat intézményein és cégein kívüli, más 
személynél történő elhelyezése érdekében intézkedni.  
 

Határozati javaslat I. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megállapítja, hogy a „Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és 
Könyvtár létrehozásának előkészítése” megnevezésű projekt forráshiányra figyelemmel 
határidőben nem valósítható meg. Kistarcsa Város Polgármestere megállapítja, hogy a 
fentiekre tekintettel Kistarcsa Város Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik, és úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata soron kívül gondoskodik 
a projekt tekintetében fel nem használt támogatási összeg, azaz mindösszesen 
434.408.312,- Ft központi költségvetésbe történő visszafizetése iránt. Kistarcsa Város 
Polgármestere gondoskodik a fenti összeg tekintetében keletkező ügyleti kamat 
összegének a 2021. évi költségvetésbe történő tervezéséről.  
 

Határidő: azonnal, illetve a határozat szerint 
Felelős: Juhász István, polgármester 
    

 
Határozati javaslat II.  

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: „Önkormányzat”) sem saját maga nevében, sem az Önkormányzat 
intézményein/cégein keresztül a Kistarcsai Emlékhely Kommunizmus Bűnei Alapítvány 
által elkészített, és a 2019. augusztus 23. napján felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv 
alapján a Kistarcsai VMSK Kft. részére átadott kiállítási anyagát a továbbiakban őrizni 
és tárolni nem kívánja. Kistarcsa Város Polgármestere felkéri Kistarcsa Város 
Jegyzőjét, hogy az Emlékhely elkészült kiállítási anyagának elhelyezése és elszállítása 
érdekében intézkedni szíveskedjen.  
 

Határidő: azonnal, illetve 2020. december 31. 
Felelős: Juhász István, polgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző 
 
Kistarcsa, 2020. május 13. 

Juhász István 
polgármester 


