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Sorszám: IV/10 Tárgy:  Fejlesztési hitellel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás megindítása  Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség az SzMSz 4. 
§ (4) bekezdés alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Kulturális és Sport Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. március 26-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 

Békés Város Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásakor egyben 
határozatot hozott arról (12/2009. (II.12.) 5. pont) hogy a képviselı-testület áprilisi ülésére el kell 
készíteni a 2009. évi beruházások finanszírozásának lehetıségeirıl szóló elıterjesztést. 

A képviselı-testület elıtt már 2008. év ıszén is ismert volt a pályázatos és a  támogatott 
beruházások önerejének és a támogatási összegek elıfinanszírozásának problémája, ezért akkor 
egy újabb kötvénykibocsátás lehetıségét vizsgáltuk meg a pénzpiacon. Az ismert gazdasági és 
pénzügyi válság miatt az újabb kötvénykibocsátásra tett ajánlatkérésünk nem járt  eredménnyel. 

A 2009. évi költségvetésben összesen 218.977 EFt finanszírozási célú bevételt 
(hitelfelvételt) terveztünk, melybıl 65.085 EFt felvételére érvényes hitelszerzıdésünk van. A 
beruházások megvalósításához szükséges további 153.892 EFt fejlesztési célú forrás érdekében a 
konstrukcióját tekintve a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési 
hitelprogramot (a továbbiakban: Hitelprogram) javasoljuk megpályázni. 
 
A hitelprogram mőködésérıl az alábbi információkat adjuk: 
 

1. Hitelcélok: a programban meghatározottak szerint 
2. A hitel pénzneme: HUF 
3. A törlesztésre vonatkozó türelmi idı: legfeljebb 3 év 
4. Törlesztés: a türelmi idıt követıen negyedévente 
5. Kamat: környezetvédelmi, közoktatási, kulturális és sport célú infrastrukturális 

beruházások esetén 3 havi EURIBOR + 2,5 %, általános hitelcél esetén 3 havi EURIBOR 
+ 3,5 % (az EURIBOR értéke 2009. március 13-án 9,55 % volt). 

6. Kezelési költség, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási díj: nem kerül felszámításra 
7. Lejárat: az 5. pontban megjelölt célok esetén legfeljebb 20 év. 
8. Finanszírozás: A beruházás bekerülési értékének 95 %-a finanszírozható hitelbıl 

 
A program pénzügyi lebonyolítója a Magyar Fejlesztési Bank. Az általa refinanszírozott 

pénzintézetek közül kell közbeszerzési eljárás során kiválasztani a finanszírozó pénzintézetet. A 
közbeszerzési eljárásban csak azok a pénzintézetek vehetnek részt, amelyeket a MFB Zrt. 
Honlapján közzétesz.  
A közbeszerzési eljárás tárgya a legkisebb szolgáltatási díjra (kamatra) vonatkozó ajánlat, 
melynek mértéke vagy kevesebb lehet, vagy legfeljebb megegyezhet a Hitelprogramban 
közzétette kamatokkal. 
A Hitelprogramban rögzített hitelcéloknak a 2009. évi költségvetésünk 4. sz. mellékletében 
található beruházási kiadások közül megfelelnek a táblázatban megjelölt beruházási célok.  
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           Ezer forintban 
A beruházás 
megevezése 

A 
Hitelprogram 

szerinti 
hitelcél kódja 

A támogatás 
összege 

Az 
önkormányzat 

által vállalt 
önerı összege 

Hitelbıl 
finanszírozható 
önerı összege 

Uszoda építése 4.4.2.6. 150.000  138.731 124.294 
Kerékpárút építés 
belterületi szakaszon 

4.4.2.5. 0 13.684 13.000 

Malomasszonykerti 
ivóvízvezeték 
kiépítése 

1.1.1. 13.994 7.409 6.339 

Dánfoki út felújítása 2.2.1. 10.680 12.572 11.367 
Mindösszesen:  174.674 172.396 155.000 
 
 
A fentiek alapján javasoljuk a képviselı-testületnek, hogy a táblázat szerinti hitelcélok 
önerejének biztosítására, vagyis 155 MFt összegő fejlesztési hitelfelvételére közbeszerzési 
eljárást írjon ki a  MFB Zrt. által refinanszírozott „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 
Infrastruktúra Hitelprogram keretében.  
 
A 2009. évi költségvetésünk adatainkból, az Ötv. 88. § (2) bekezdése alapján számított a helyi 
önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettség vállalásának (hitelképességének) felsı 
határa 384.303 EFt.  
 
 
Az önkormányzat által vállalt feltételek: 

• A törlesztésre vonatkozóan 1 év türelmi idı 
• Lejárat: 5 év 
• Biztosíték: inkasszó az önkormányzat mőködési és sajátos (adó) bevételeire 

 
 
Kérem a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Békés Város Képviselı-testülete közbeszerzési eljárást ír ki a táblázatban lévı 2009. 
évben megvalósuló hitelcélok (beruházások) önerejének biztosítására, összesen 155 
MFt összegben, 1 év türelmi idıvel, 5 éves lejárattal, valamint az önkormányzat 
mőködési és sajátos (adó) bevételeinek biztosítékul (inkasszó) adásával.  
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2. Felhatalmazza polgármesterét a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a döntés 
elıkészítésére a képviselı-testület májusi ülésére. 

Határid ı:       azonnal 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

  Gál András osztályvezetı 

Békés, 2009. március 16. 
Izsó Gábor  

polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
.....................................  

Pénzügyi ellenjegyzı 


