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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018. II.
01.) önkormányzati rendeletének 4. sz. melléklete I/B. 2. pontjában bruttó 63.500.000,- Ft forrást
biztosít a Városi útburkolatok felújítására.

A városi belterületi útállomány mennyisége a következő:

• aszfaltút: 46.294 km
• útalapos út 24,656 km
• javított út 14,589 km
• földút 18,693 km
• kerékpárút 21,65 1 km

a külterületi utak hossza mintegy 110 km.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. * (1) bekezdésében önkormányzati feladata
helyi közúti közlekedéssel összeíliggő közúthálózat fejlesztése. fenntartása, üzemeltetése. A
teljes közúthálózat felújítására nincs forrás.

A Hivatal felmérése alapján Békés városban 10 km út felújítása lenne a legszükségesebb. A
felújítás külső íbrrásigénve 250.000.000,- Ft. I km út felújításának költsége az előzetes
becslések alapján 32.000.000,- Ft

Az önkormányzati hitelfeLvétel, kötvénykibocsátás és általában bármilyen önkormányzati
adósságot keletkeztetö ügylet (AKÜ) során az alábbi eljárásrendet kelL követni: A helyi
önkormányzatoknak minden adósságot keletkeztető ügletéhez a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) és a
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Kormány hozzájárulása
szükséges.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes
fennállása esetén járulhat hozzá:

a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a
központi költségvetésröl szóló törvényben meghatározott mértéke teljesitését nem veszélyezteti.
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b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának
ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások
folyamatos teljesítése biztosított,

c) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a kormányzati engedély néLkül megköthető
ügyletek és az adósságmegújító hitel kivételével - csak abban az esetben köthet, ha a hatályos
helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális
adóját bevezette,

d) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi Összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A kormányzati eljárás két részre tagolódik:

- az önkormányzat (előzetes) adatszolgáltatása a Fejlesztési célú adósságkeletkeztetési
szándékáról, illetve

- az önkormányzat adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelme.

Az adatszolgáltatási és engedélyezési eljárás kizárólag elektronikus úton, a Magyar
Allamkincstár által működtetett Önkormányzati Elöirányzat-gazdálkodási Modul (ONEUM)
rendszeren keresztül zajlik. Az előzetes adatszolgáltatásnak legkésőbb minden év március 16-áig
(2018. évben március 19. napjáig) kell az ONEGM rendszerben eleget tenni.

A rendszerben szereplő adatlapokon a tárgyévben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekre
vonatkozó főbb adatokat szükséges rögzíteni az alábbiak szerint:

- a fejlesztés célja

- a fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladatot,

- a fejlesztéssel létrejövő kapacitást. - az ügylet várható egybeszámított értékét,

- a már fennálló ügyletekböl. kezesség-. illetve garanciavállalásokból eredő, jogosult által
érvényesített fizetési kötelezettségek értékét,

- a tárgyévre tervezett saját bevétel összegét,

- ha az adatszolgáltatás benvújtásakor ismert, az ügylet típusát. hitamidejét, - devizanemét, az
adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletböl eredő várható fizetési
kötelezettséget.

Az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően nyújtható be az ügyletre
vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti kérelem. kivételesen indokolt esetben az előzetes
adatszolgáltatás hiányában is benyújtható a kérelem.

Az adósságot keletkeztető ügylethez történő kormányzati hozzájárulás iránti kérelem
mellékleteként a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint több okiratot is csatolni
szükséges.

Így: a) a helyi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben
szereplő adatlapot. továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, mely már tartalmazza
az adósságot keletkeztető ügyletet,

b) a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,

c) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását - az ügylet
szükségességéről, - az ügyletböl finanszírozott fejlesztés szükségességéről, - a bevezetett helyi
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adókról. azok mértékéről. a kedvezményi. mentességi szabályok tartalmáról és a megállapított
adórnértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,

d) az önkormányzat zárszámadásáról készült könywvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült.

A Kormány a beérkezett kérelmekröl legalább három havonkénti gyakorisággaL, kivételesen a
kérelem beérkezésétöl számított kilenc hónapon belül. de legkésőbb tárgyév december 3
napjáig határozatban dönt.

Az előzetes ajánlatok alapján a hitel várható éves kiadása 10 év futamidőre flx kamatozással 3 %
kamatlábbal, 0,5% rendelkezésre tartással számolva, évente 32.500.000,- Ft.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kbt. 9. (8) bekezdés t) pontja szerint a
Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelintézetekröl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződésekre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. és fogadja cl az
alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
1. Békés Város Önkormányzata képviselő-testülete a település önkormányzati útjainak

burkolása céljából 250.000.000,- Ft fejlesztési hitel felvételéről dönt.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges

hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel a versenyeztetési elj árásokról szóló
tárgyalásokat megkezdje, az ajánlatokat terjessze a soron következő testületi ülésre

3. Felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 112018 (11.01)
önkormányzati rendelet módosítását készítse cl az adósságot keletkeztető ügylet
figyelembevételével. és a Polgármester a rendelet-módosítást terjessze be a
Képviselő-testület soron következő ülésére.

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.
CXCIV. tönény, az adósságot keletkeztető ügy letekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól Szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendclct, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a hitelfelvétel
engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok összeállításáról a
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. március 22.
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