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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-76. §-ai
tartalmazzák az 5000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzatok adósságkonszolidációjának
részletes szabályait. A rendelkezés szerint az állam részben átvállalja az önkormányzat 2012. december
31-én fennálló adósságállomány és azok járulékainak összegét. Az adósság átvállalás mértékének alapja
az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-ai 1 főre jutó adó-erőképesség és az átvállalással
érintett önkormányzat település kategóriája adó-erőképessége korrigált átlagának egymáshoz
viszonyított aránya alapján kerül meghatározásra.
Városunk a 10.000 és 50.000 lakosságszámú településkategóriába tartozik, így a reá irányadó
érték ezen települések adó-erőképességének korrigált átlaga. A rendelkezés szerint adó-erőképességünk
a korrigált átlag 50 %-a alatt van így az adósság konszolidáció mértéke városunk esetében 70 %.
Különösen indokolt és méltányolható esetben ez az arány növelhető.
Az adósság átvállalással kapcsolatosan az adatszolgáltatás a hitelező bankok és az önkormányzat
részéről a Kincstár felé megtörtént.
Önkormányzatunknak pénzintézetek felé az két kötvénykibocsátás ügyletből, valamint két MFB
hitelszerződésből adódó kötelezettsége áll fenn az alábbiak szerint
Adósságelem
"Békés a Hidak városa"kötvény

Lejárat éve

Adósságállomány 2012.
december 31-én HUF-ban

2017

3 169 939 000

"Madzagos" kötvény

2020

MFB fejlesztési hitel I.

2015

MFB fejlesztési hitel II.

2015

Összes kötelezettség

283 133 880
66 841 000
1 513 000
3.521.426.880

A „Békés a hidak városa” kötvényhez óvadéki betét is kapcsolódik az eredeti jegyzett tőke átváltás
kori HUF összegével megegyező összegben.
Óvadéki betét (Hidak kötvény tőkéje)

2 000 115 000 Ft

Az adósság konszolidáció minden adósság elemre és óvadéki betétre ugyanazon arányokkal (esetünkben
legalább 70 %) történik meg 2013. június 30. napjával, olyan módon, hogy a 2013. I. félévében
esedékes tőketörlesztés és kamatfizetési kötelezettség azonban még az önkormányzatot terhelik.
A kötvények teljes vagy részleges átvállalásával kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására
a kötvénykibocsátással érintett pénzintézet eljárásrendje szerint kerül sor.
Az előterjesztéshez mellékelt táblázatba részletesen bemutatjuk
- a fennálló adósság lejáratának évét,
- a devizában fennálló adósságot,
- az adósságállomány összegét 2012. december 31-én HUF-ban,
- 70 %-os konszolidálás esetén a megmaradó 30 % összegét korrigálva a 2013. I. félévben
esedékes törlesztő részletekkel
- a 2013. évben tervezett és az azt követő években esedékes törlesztéseket, amennyiben a
szerződéses feltételek változatlanul maradnának.
A fennálló 2 db MFB hitel 30 %-ának és „Madzagos kötvény 30 %-ának törlesztése 18 és 10 MFt
közötti összegben várható, a költségvetésünket egyik évben sem terheli túlzott mértékben.
A CHF-ben kibocsájtott kötvény kötelezettségünk 30 %-át a jelenlegi szerződés szerint 2017-ben egy
összegben kell visszafizetni. Amennyiben az óvadéki betét itt maradó 30 %-át folyamatosan betétben
tartjuk, akkor évi 6 % átlagos betéti kamatot feltételezve 2017 év végére kb. 750 MFt betét áll
rendelkezésünkre, így visszafizetési kötelezettségünk teljesítése érdekében 2017-be kb. 190 MFt egyéb
költségvetési forrást kell biztosítani. Ez az összeg, ha 2017-ben egyszerre kell kifizetni, akkor az ott
nagy költségvetési teher lenne, amit az adott évben kigazdálkodni szinte lehetetlen. A visszafizetés
teljesítése érdekében a megelőző években már készülni (tartalékolni) kell.
A Békés Megyei Kormányhivatalban 2013. január 28-án tartott szakmai megbeszélésen azzal
fordultunk a Kormány képviselőihez, hogy Békés Város Önkormányzata a „Békés a hidak városa”
kötvényét teljes mértékben felajánlja konszolidálásra a hozzátartozó óvadéki betét 100 %- ával, abból a
megfontolásból, hogy az állam hatékonyabban tudja a meglévő tőkét úgy működtetni, hogy a futamidő
végére a tartozás teljes összege rendelkezésre álljon. Különös indokkal méltánylásra a fentiek alapján
meglévő racionális érvek miatt számítunk. A jegyzőkönyvbe is felvett ajánlatunkra február hónapban
várunk választ az Kormánytól.
A konszolidálási folyamat menetrendje szerint az államháztartásért felelős miniszter és az
Önkormányzat február 28-ig szerződést köt az adósságkonszolidációról, amely csak úgy jöhet létre, ha
annak tényét a Képviselő-testület az alábbi határozatokkal jóváhagyja.
A Belügyminisztérium által jóváhagyásra kért határozati javaslatokat terjesztjük a Képviselőtestület elé.
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi
költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75
§-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya magyar álam javára történő átvállalását igénybe kívánja
venni.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetére teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy
egyéb számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással
érintett mértéke szerinti arányos összegig – az átvállalás napján az állam által megjelölt
számlára átutalja.
3. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a magyar állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert,
hogy:
a.)

megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;

b.)

az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az
adott értékpapírba foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át.

c.)

A költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg.

5. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Határidő: értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. február 8.
Izsó Gábor
polgármester
……………………………
Jogi ellenjegyző
……………………………
Pénzügyi ellenjegyző

2015

2015

MFB fejlesztési hitel I.

MFB fejlesztési hitel II.

Összes kötelezettség

2020

"Madzagos" kötvény (EUR)

972 000

1 521 311 880

1 513 000

66 841 000

283 133 880

1 169 824 000

3 169 939 000

Nettó kötelezettség (Békés a
hidak városa kötvény
esetében) 2017-ben

13 115 000

Adósság Devizában

- 2 000 115 000

2017

Adósság állomány
2012. 12.31-én HUFban

Óvadéki betét ("Békés a hidak
városa"ötvény tőkéje)

"Békés a Hidak
városa"kötvény (CHF)

Lejárat

-

478 208 344

665 700

29 421 100

97 174 344

350 947 200

600 034 500

950 981 700

2013. évi
költségvetésben
tervezett törlesztés
40 513 380

393 380

17 399 000

22 721 000

-

2014
18 698 000

181 560

8 030 000

10 486 440

-

-

14 559 200

80 760

3 992 000

10 486 440

2015

10 486 440

-

-

10 486 440

-

-

203 982 140

10 486 440

193 495 700

757 486 000

950 981 700

Évenkénti kötelezettség alakulása jelenlegi szerződés szerint

2016

Az adósság alakulása 2013. 06.30-ig
Maradó adósság (HUF)
adósságkonszolidálás
után (30 %) + 2013. I.
félévi kötelezettség

ÁLLAMI ADÓSSÁGKONSZOLIDÁSLÁS 2013.

2017

