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A rendkívüli ülés megtartásának szükségességét az indokolja, hogy a Kistarcsai Emlékhely és 
Könyvtár létrehozása érdekében kapott támogatás fel nem használt összegének visszafizetése 
kérdésében soron kívül döntésre kerüljön sor, a 1156/2017. (III.20.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: „Korm. határozat”) idei évben történő módosítása, az eddig felhasznált 
támogatási összeg határidőben történő elszámolása, és a támogatásnak a jövő évi újbóli 
megítélése érdekében, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának a jelen 
előterjesztéshez csatolt levele szerint. 
 

Az 1873/2016. (XII.28.) Korm. határozatban a Kormány döntött a kommunista diktatúra 
idején internáló- és munkatáborként működtetett létesítmények, emlékhelyek létrehozásáról és 
támogatásáról. Ezen létesítmények között szerepel a Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár 
létrehozása is, melynek megvalósítása érdekében 497,21 millió Ft forrás került biztosításra 
központi költségvetésből. A Korm. határozat alapján megkötött, BMÖGF/502-3/2017. számú 
első támogatói okirat szerint került biztosításra bruttó 128 millió 110 ezer forint támogatás, a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 
megkötésre került, második, BMÖGF/507-5/2018. számú támogatói okirat alapján pedig 
további bruttó 369 millió 100 ezer forint összegű támogatás biztosított.  
 

A projekt megvalósítása sajnálatosan előre nem várt nehézségekbe ütközött, a projekt 
előkészítése elhúzódott, mivel az építés tárgyában lefolytatott két közbeszerzési eljárás is 
eredménytelenül zárult, arra figyelemmel, hogy csak a rendelkezésre álló fedezetet jóval 
meghaladó ajánlatok érkeztek be, annak ellenére, hogy időközben a műszaki tartalom is 
csökkentésre került. A műszaki tartalom csökkentésére tekintettel szükséges volt a már 
elkészült terveket átdolgoztatni. A projekt építési munkálatainak két ütemre bontása 
érdekében is Támogatói Okirat módosítást kezdeményeztünk. A két ütemre bontás értelmében 
a rendelkezésre álló fedezetből első ütemben az Emlékhely, második ütemben pedig a 
Könyvtár megvalósítására kerülhetett volna sor az esetlegesen rendelkezésre álló 
többlettámogatás függvényében. A fentiek mellett kezdeményeztük a Támogatói Okiratok 
teljesítési határidejének meghosszabbítását is. 
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A Támogatói Okiratok módosításának kezdeményezésével egy időben elölről kezdődött a 
tervezési szakasz. Az átütemezésre tekintettel az Emlékhely megvalósítására új engedélyes 
terv készült, amely 2019. júliusában került átadásra, a kapcsolódó építési engedély 2019. 
július 23. napján került megküldésre az Önkormányzat részére. Az Emlékhelyre vonatkozó 
kiviteli terv 2019. szeptember 12. napján került átadásra. Az újabb közbeszerzési eljárás 
becsült értékének meghatározására indikatív árajánlatokat kértünk be.  
 

A fentiek alapján az Önkormányzaton kívül álló okokból (fedezethiány következtében előállt 
két eredménytelen közbeszerzési eljárás, műszaki tartalom csökkentés miatt, illetve az 
átütemezésre tekintettel végrehajtandó áttervezési feladatok elvégzése) húzódott el a projekt 
előkészítési szakasza. A fent említett körülmények ellenére az Önkormányzat minden tőle 
elvárható intézkedést és lépést megtett annak érdekében, hogy a projekt az előírt határidőben 
megvalósítható legyen.  
 
2019. szeptember 25. napján személyes egyeztetésre is sor került a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Gazdasági Főosztályának illetékes munkatársaival annak érdekében, hogy az 
Önkormányzat ne essen el a támogatásoktól, és a Kormány által is kiemelt feladatnak tekintett 
beruházás megvalósulhasson. A bekért indikatív ajánlatok 2019. október 28. napján érkeztek 
meg, azonban azok alapján az volt megállapítható, hogy a rendelkezésre álló fedezet nem 
elegendő a projekt megvalósítására. A fentiek tükrében egyértelművé vált, hogy a projekt az 
előírt határidőben nem kivitelezhető, és az azzal kapcsolatos elszámolásra sem tud 
határidőben sor kerülni.  
 
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a jelen előterjesztéshez csatolt, 2019. 
november 4. napján kézhez vett levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 
Korm.határozat szerinti támogatásból tervezési és előkészítési feladatokra ezidáig felhasznált 
összeg elszámolhatósága érdekében a Korm.határozatban rögzített célt módosítani szükséges 
„Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása megvalósítása” célról „Kistarcsai Emlékhely 
előkészítési feladatainak támogatása” célra. A módosításnak még a 2019. évben szükséges 
megtörténnie. A Korm. határozat fentiek szerinti módosításának kezdeményezése csak abban 
az esetben történhet meg, amennyiben a támogatásból fennmaradó rész, valamint a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti 
támogatásból 2018. évben kifizetésre került 50%-os részvisszafizetésre kerül a központi 
költségvetésbe.  
 
A megkötött szerződések és megrendelések alapján az állapítható meg, hogy mindösszesen 
62.801.688,- Ft összeg került felhasználásra a kapott támogatásokból, így ezen összeg 
kerülhet elszámolásra. A Korm. határozat szerint nyújtott támogatásból ez alapján 
65.308.312,- Ft marad fent, továbbá a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény alapján biztosított támogatás kifizetésre került 50%-a is, azaz 
184.550.000,- Ft. Mindösszesen tehát 249.858.312,- Ft az az összeg, amelyet határidőben 
nincs mód felhasználni, így ezen összeg visszafizetésére kell, hogy sor kerüljön.  
 
A határidőben fel nem használt és el nem számolt támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül, amelyet a Támogatói Okiratok 20. pontjai is rögzítenek csakúgy, mint 
annak visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget. 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.  
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Az előzetes számítások szerint ez az összeg megközelítőleg 7,5 millió Ft lesz, a pontos összeg 
a tőke visszafizetését és az Önkormányzat elszámolásának lezárultát követően a Magyar 
Államkincstár által kerül megállapításra.  

Az ügyleti kamat feltételezett összegének fedezetét a tárgyévi a költségvetésben tervezni 
szükséges. Mivel a tőke visszafizetésére az elszámolási határidő lejártát megelőzően sor 
kerülhet, így további késedelmi kamat fizetési kötelezettség nem merül fel. Az ügyleti kamat 
az általános tartalék és az ÖMÁK értékpapírból befolyó bevételek terhére lesz 
finanszírozható. 
 

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a visszafizetést követően egy új Korm. 
határozattal lehetőség nyílik majd mind a visszafizetett támogatások, mind a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti támogatás második 
50%-ának (184.550.000,- Ft) egy összegben történő újbóli megítélésére. A fentiek alapján 
mindösszesen 434.408.312,- Ft újbóli megítélésre lehet számítani a következő évben.  
 
 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
„Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása megvalósítása” megnevezésű projekt 
határidőben nem valósítható meg. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fentiekre 
tekintettel Kistarcsa Város Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége keletkezik, 
és felkéri a polgármestert, hogy soron kívül gondoskodjon a projekt tekintetében 
kifizetett és határidőben fel nem használt támogatási összeg, azaz mindösszesen 
249.858.312,- Ft központi költségvetésbe történő visszafizetéséről. A Képviselő-testület 
felkéri emellett a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti összeg tekintetében 
keletkező ügyleti kamat összegének a 2019. évi költségvetésbe történő tervezéséről. 
 

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

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. november 7. 

Juhász István 
polgármester 
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