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Tisztelt Képviselı-testület! 

I. Békés Város Önkormányzata a Képviselı-testület 347/2007. (X. 31.) határozata alapján 
2007. december 14-én 2.000.115.000,- Ft összegnek megfelelı CHF kötvényt bocsátott ki.  

A kötvény forrás kezelésével kapcsolatos pénzügyi tanácsadási feladattal megbízott 
BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen elkészítette a 2009. I. 
negyedévi tájékoztatót, mely magában foglalja a 2009. január 1-tıl március 31-ig tartó idıszak 
pénzügyi tranzakcióit, azok eredményeit, és az egész idıszakra vonatkozó elemzéseket és 
értékeléseket.  

A kötvény forrás kezelésével kapcsolatos beszámolót a 2009. április 30-i ülésre már 
kipostáztuk, azonban a képviselı-testület nem tárgyalta, mert a PRIV-INVEST Kft. ügyvezetıje 
nem tudott jelen lenni az ülésen. Az áprilisi testületi ülésre kipostázott elıterjesztés melléklete 
tartalmilag nem  változott, így kérjük a  tisztelt képviselıket a május 21-i ülésre hozzák azt 
magukkal. 

Kérem az I. számú határozati javaslat elfogadását. 

 

II.      A kötvénykibocsátást bonyolító Raiffeisen Bank Zrt. Délkelet-magyarországi 
régióközpont fiókja levélben kereste meg Önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy kezdeményezze a 
2007. december 14-én kibocsátott kötvény szerzıdéses struktúrájának módosítását. A pénzintézet 
levelében elıadta, hogy a CHF forrás beszerzése a Bank számára az utóbbi hónapok gazdasági 
válsága miatt többe kerül, mint korábban, ezért a költségei csökkentése érdekében a szerzıdéses 
struktúra kétoldalú, közös megegyezéses módosítását kezdeményezi. A javaslatcsomag három 
lehetséges verzióból áll, melyet a testületnek az alábbiak szerint mutatunk be: 

1. verzió:  Kifizetıi ügynöki díj bevezetése százalékos mértékben 

A kifizetıi ügynöki díj mértéke:   

13.150.000 CHF  2 %-a, azaz 263.000 CHF/év 

A kifizetıi díj összege 195 Ft/CHF árfolyammal számolva évi egyszeri 51.285 EFt kifizetését 
jelenti.  
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2. verzió:  Óvadéki Betét kamatának módosítása 

 

A kötvénykibocsátáskor a tıkét óvadéki betétbe helyeztük, bírálati szempont volt a kamat felár 
mértéke. Az óvadéki betétszerzıdésben 6 havi BUBOR –0,15 %  mértékben került rögzítésre. 

A pénzügyi tanácsadó alkalmazásával az óvadéki betét feltörésre került 2008. 07. 03-án annak 
érdekében, hogy minél kedvezıbb hozamokat érjünk el a tıke különféle portfoliókban történı 
elhelyezése esetén.  

A bank ajánlata a tıke ismételt óvadékba helyezésére az új feltételekkel  

6 havi BUBOR -2 % (2009. május 14-én 7,68 %) lenne. 
 

Ennek elfogadása azt jelentené, hogy a pénzügyi tanácsadó alkalmazására nem lenne szükség, 
vele fel kellene bontanunk a szerzıdést, mely 2010 december 31-ig tartó idıszakra szól. 

3. verzió:  Kifizetıi ügynöki díj bevezetése egy összegben 

Éves díj: 40.000.000 Ft /év 

 

A pénzintézet levelét mellékeltük az elıterjesztéshez. A javasolt változatok mindegyikének 
pénzügyi vonzata olyan nagyságrendő 2009. évi kifizetési igényt tartalmaz, melyrıl döntést hozni a 
képviselı-testület jogosult. 

Ebben a formában a pénzintézet egyik javaslata sem fogadható el az önkormányzat részérıl, 
azonban kompromisszumos megoldásra törekedni kell, tekintettel arra, hogy az alapszerzıdés 
szerint a pénzintézet egyoldalúan kezdeményezheti a kötvény lejárat elıtti visszaváltását (stop-loss 
klauzula) az árfolyam +/- 10 %-os elmozdulása esetén. 

A képviselı-testület álláspontjának megfogalmazásához az alábbi szempontok mérlegelését 
javasoljuk: 

• A pénzintézettel kötött eredeti alapszerzıdés ingyenes ügynöki tanácsadást tartalmaz, a jelen 
ajánlatban ezért fizetni kellene. 

• A jelen formában az ügynöki díj nem tényleges szolgáltatást jelent, hanem a bank költségeinek 
kompenzálását szolgáló plusz bevételszerzési lehetıséget. 

• Az álláspont kialakításánál figyelemmel kell lenni a közbeszerzési törvény szolgáltatásokra 
vonatkozó értékhatárára (8 MFt). 

• A szerzıdéses struktúra bármilyen módosítása jelentıs többletkiadással jár, a költségek 
növekedésének áthárítására a – pénzintézettel ellentétben – az önkormányzatnak nincs 
lehetısége. 

• Békés Város Önkormányzatának kezelnie kell az ÁFA növekedésbıl származó 
többletkiadásokat az év második felétıl (kb. 35-40 MFt), melyre  a költségvetésben egyenlıre 
nincs tartalék. 

I. Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. által készített, a 
kötvényforrás pénzügyi mőveleteinek eredményérıl szóló 2009. I. negyedévi tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

  Váczi Julianna osztályvezetı 
 

II. Határozati javaslat:  

 

A határozati javaslat a fentiek figyelembe vételével a Pénzügyi Bizottság 2009. május 20-i ülésén 
kerül megfogalmazásra. 

 

Békés, 2009. május 14. 

 
Izsó Gábor  

polgármester 

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

 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
















