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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Európai Unió 2007-2013. tervezési periodusához kapcsolódóan az ország megalkotta az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervét. E terv fejezetei az élet különböző területein közvetítik az európai 
forrásokat az ország önkormányzatai felé, megalapozva és esélyt teremtve arra, hogy az egyes 
települések hosszú évek, vagy évtizedek óta dédelgetett álmai megvalósuljanak. 
A terv azonban csak az esélyt jelenti, az álmokból csak akkor lesz valóság, ha időben benyújtott, 
megfelelően elkészített és eredményes lobbymunkával támogatott olyan pályázatok születnek, 
amelyek nemcsak az európai forrásokat kívánják megcélozni, hanem biztosítják a szükséges önerőt is. 
Az elmúlt években pártpolitikán felülemelkedő összefogással, erőink egyesítésével és tartalékaink 
mozgósításával olyan nagy feladatokat oldottunk meg, mint az elkerülő út megépítése, a Kurca 
rendbetétele, a teljes szennyvízhálózat kiépítése, közútjaink megújítása, a ligeti strand és 
élményközpont fejlesztésének elkezdése, a város történelmi épületeinek felújítása, a Kossuth tér 
átépítése, az Ipari Park kialakítása, a kórház sürgősségi osztályának megépítése, hogy csak a főbb 
állomásokat említsük. 
 
E töretlen városépítő munka folytatásának esélye rejlik azokban a pályázatokban, amelyek a város 
további céljainak megvalósítását jelenthetik. Ebbe olyan nagy álmok tartoznak, mint a 
gazdaságfejlesztés további folytatása és ezáltal új munkahelyek teremtése, a kórház dinamikus 
fejlesztése, a ligeti élményközpont bővítése és fedett uszoda létesítése, az iskolák-óvodák felújítása, a 
városközpont megújításának befejezése – az újjáépülő Petőfi Szállóhoz méltóan, a Kossuth utca 
rekonstrukciója, az új utak megépítése, valamint környezetünk fokozott védelme érdekében a 
szennyvíztisztító  átépítése. 
 
A Képviselő-testület a költségvetési koncepciójának tárgyalásakor áttekintette annak lehetőségét, hogy 
a 2007-2013-as időszakban benyújtandó pályázatok, illetve az önkormányzat eddigi hitelei kapcsán 
milyen módon lehet biztosítani a fejlesztésekhez szükséges önerőt úgy, hogy a költségvetés 
egyensúlya helyreállítódjék, valamint az folyamatosan megőrződjék. 
 
Megvizsgálva a város 2008-ra számítható bevételeit és feladatait, saját forrásokból a fenti feladatok 
komplexen nem oldhatók meg. 
A 2008. évre benyújtásra kerülő működési költségvetés a 2007. évi több mint 400 MFt forráshiánnyal 
szemben, mindössze 120-130 MFt forráshiánnyal számol. Ez az összeg a tervezett költségvetés 2-2,5 
%-a, amely gyakorlatilag egyensúlyi költségvetésnek tekinthető. Az így kialakított költségvetés 
kemény takarékosságot és feszített gazdálkodást követel. Ugyanakkor a mozgósítható források nem 
nyújtanak lehetőséget az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatokban rejlő 
előnyök kiaknázásához, a szükséges önerő megteremtéséhez. 
 
Áttekintve az önkormányzat teherbíró képességét, a mellékelt táblázatokban összefoglalt 
kötvénykibocsátásra teszek javaslatot. 
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A számítás alapja a szükségleti oldalról egyrészt az önkormányzat eddigi hitelállományának  
/kb. 450 MFt likvidhitel, 260 MFt csatornaprogramhoz kapcsolódó hitel, 170 MFt panel-programhoz 
kapcsolódó hitel/ kedvezőbb konstrukcióval történő átütemezését, a folyamatban lévő munkák 
befejezéséhez szükséges forrásokat, illetve a Képviselő-testület által 2007 februárjában tárgyalt 
pályázati program önerejéhez szükséges tételeket tartalmazza, s kísérletet tesz arra, hogy az 
önkormányzat által még el nem döntött pályázatokhoz mozgásteret biztosítson. Ennek alapján mintegy 
5-5,5 milliárd Ft forrásigény jelenik meg.  

A fedezeti oldal számításakor arra törekedtem, hogy olyan jövőben képződő forrásokat tárjak 
fel, amelyek nem érintik a jelenlegi költségvetés forrásoldalát, s ezáltal biztosítják annak egyensúlyi 
állapotban való tartását. 

A mellékelt táblázat adatainak összevetéséből kitűnik, hogy az 5 forráselem feltárásával, 
mintegy 5-5,5 milliárd Ft kötvénykibocsátás esetén a rendszer önműködő, azaz: a működési 
költségvetés terhelése nélkül biztonsággal egyensúlyban van.  
A konstrukció lényege, hogy a mintegy 5 milliárd Ft-nak megfelelő kötvénykibocsátás svájci frank 
alapon történne (CHF) és a visszafizetési kötelezettség is ezen valutanemben keletkezne. 
A kötvény futamideje 20 év, melynek első két évében csak kamat, míg a többi 18 esztendejében 
kamat- és tőketörlesztésre kerülne sor. 
 
A svájci frankban számított, árfolyamtól függően 2008-ban 31-32 millió CHF értékű kötvényalap 
kerülne forintkonvertálásra. Ebből 2011-ig évente kerülne lehívásra feladatok megvalósításához 
szükséges összeg, míg az adott évben fel nem használt összeg forintbetétben lenne elhelyezve. 
A 2008-2009-es években ez pozitív kamatszaldóval zárna, mely megteremtené a fedezetet a 2010-
2012. években keletkező negatív fedezetű szaldónak, míg 2013-tól kamatkiegyenlítés nélkül, pozitív 
egyenleggel működne. 
 
A rendszer működésének vannak kockázati és feltételi pontjai:  

- Az egyik kockázati eleme a svájci frank és forint árfolyamváltozása. A táblázatból kitűnik, 
hogy a számítások egy pesszimista feltételezésen alapulnak, amely évi 1-3 % közötti folyamatos 
forintromlást feltételez. Ennél nagyobb árfolyamveszteség esetén a mozgástér szűkülése következhet 
be /kevesebb új pályázat beadásának lehetősége/. Ez a kockázati elem Magyarországnak az EU-
zónához való csatlakozásakor megszűnik, mivel a város bevételei és kiadásai akkor forint helyett 
euróban történnek. 

- A második kockázati elem a bankközi kamatlábak jelentős elmozdulása. A LIBOR változása 
a kötvény után fizetendő kamatot növelheti meg, míg a BUBOR változása az elhelyezés betéti 
kamatait befolyásolja. A próbaszámítások azt mutatják, hogy ezek 10 %-on belüli együttes mozgása a 
modell biztonságát nem érinti. Ez az elem 2011-ig áll fenn, mert utána a teljes összeg felhasználása 
miatt betétkamat nem realizálódik. 
 
A rendszer működésének alapfeltétele, hogy a működési költségvetés oldaláról hiteligény a futamidő 
alatt ne jelenjen meg, azaz: a működési költségvetés folyamatosan az egyensúlyi állapot körül 
maradjon. 
 
Fedezeti oldal esetében a Képviselő-testületnek két döntést még meg kell hoznia.  
- Egyik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának a piaci szinthez való közelítése, amely 
már a költségvetés készítésekor is többször megfogalmazódott. A tervezet azzal számol, hogy a 
jelenlegi bérleti díjak a piaci tarifák felé közelítve közel kétszeresére emelkednének, amelyek még így 
is elmaradnának a szabadpiaci értékektől. 
- Amennyiben a szennyvíztisztító beruházásnál a jelenlegi pályázati feltételeken a későbbiekben sem 
lehet javítani /az ipari eredetű szennyvizek figyelembevételének tilalma/, akkor szükség van arra, hogy 
a talajterhelési díj ellentételezésére évenként az inflációt 3-4 %-kal meghaladó víz- és csatornadíj 
rendezésre kerüljön sor 2008-2010 között. 
 
A modell felállítása során alapul vettem a Csongrád Megyei Közgyűlés kötvénykibocsátást előkészítő 
előterjesztését és számítását, valamint konzultáltam banki és értékpapír szakértőkkel.  Figyelembe 
véve véleményüket és a modell tesztelésének eredményeit, a ma előrelátható és a szokásos üzleti 
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kockázatokkal számítható adatok alapján, a közel 5-5,5 milliárd Ft 20 éves lejáratú kötvénykibocsátás 
feltételei teljesíthetőek. 
 
A kötvénykibocsátás előkészítése során az alábbi főbb tényezőkkel kapcsolatban kell az 
önkormányzatnak határoznia: 
 
- Futamidő (0-20 év) 
- Kamatperiódus (éves/féléves/negyedéves) 
- Kamatozás módja (fix/változó) 
- Kibocsátás forintban vagy devizában 
- Kötvénykibocsátás időzítése  
 
Fix kamatozású kötvény esetén a Kibocsátó előre meghatározza a kötvény után a futamidő alatt 
fizetendő kamatot. Ez a későbbiekben nem változik, ami a kiszámíthatóság miatt megkönnyíti a 
Kibocsátó pénzügyi tervezését. Ugyanakkor előre rögzített kamat esetén kockázati tényező a kamatok 
tényleges alakulása, hiszen egy esetleges kamatesés esetén a Kibocsátó kénytelen az aktuális piaci 
szintnél magasabb kamatot fizetni a kötvény futamidejének végéig. Amennyiben viszont a kamatok a 
várakozásoknál kevésbé csökkennek, a Kibocsátó jól jár, hiszen előre rögzített alacsonyabb kamaton 
jut külső forrásokhoz. Fix kamatozású kötvény esetén az évi egyszeri vagy féléves kamatfizetési 
periódus preferált a Kibocsátó igényeinek függvényében.  
 
Változó kamatozás esetén a kötvénykamat mindig az aktuális kamatperiódus elején kerül 
megállapításra. Változó kamatozású kötvény kibocsátása esetén a Kibocsátót nem érinti kedvezőtlenül 
a futamidő alatti kamatcsökkenés – hiszen a kamat minden egyes kamatfizetési periódus elején 
kiigazításra kerül az aktuális piaci szintre –, de ez egyben azt is jelenti, hogy a kamatok emelkedése 
esetén a kötvény kamata is emelkedik. Változó kamatozású kötvény kibocsátása esetén a piaci 
szokvány a féléves vagy a negyedéves kamatfizetési periódus alkalmazása.  
 
A deviza alapú kibocsátás vonzó lehet az alacsonyabb kamatterhek miatt. További előny a Kibocsátó 
számára, ha a futamidő során a forint árfolyama erősödik. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 
devizában történő kibocsátást a jelenleg fennálló kamat és árfolyam kondíciók teszik vonzóvá, amely 
kondíciók egy hosszabb futamidő alatt megváltozhatnak, így az említett előnyök el is olvadhatnak. 
További kockázati tényező a futamidő alatt történő forintárfolyam gyengülés, melyen keresztül 
jelentős veszteséget szenvedhet el a Kibocsátó. Természetesen, ha jövedelmei ugyanabból a devizából 
származnak, mint amelyikben törleszt, a fent említett nyereségek illetve veszteségek nem érintik 
érzékenyen a Kibocsátót.  
 
A kötvények zártkörű forgalomba hozatala a Kibocsátó számára mindenképpen ideális választás lenne, 
mivel a kötvények össznévértéke nem annyira magas, hogy kedvezőbbé válna a kötvényeket nyilvános 
forgalomba hozatal keretében piacra vinni, hiszen nyilvános kibocsátás esetében az Önkormányzatot a 
kötvény teljes futamideje alatt további nyilvánosságra hozatali, információszolgáltatási kötelezettségek 
terhelik. Ezen túlmenően a zártkörű forgalomba hozatalnak jóval kisebb a dokumentációs igénye, mint 
a nyilvánosnak, azaz, egyszerűbben és gyorsabban megvalósítható, ezért olcsóbb is. 
 
Az értékpapírok forgalomba hozatala esetén, a forgalomba hozatal feltételeit és a szükséges 
dokumentumok listáját a 2001. évi CXX. törvény – A tőkepiacról (továbbiakban Tpt.) szabályozza. 
Bár a Tpt. legutóbbi módosítását követően értékpapír zártkörű forgalomba hozatala esetén már nem 
határoz meg kötelezően elkészítendő dokumentációt, a 285./2001. (XII.26.) Kormány rendelet a 
kötvényről azonban továbbra is kötelezővé teszi egy információs összeállítás létrehozását, mely 
meglátásunk szerint a piaci szokványok miatt, a befektetők és a Felügyelet teljes körű tájékoztatása 
érdekében is célszerű. Egy ilyen dokumentum részletesen tartalmazza a kötvénnyel és annak 
forgalomba hozatalával kapcsolatos adatokat, valamint a kibocsátó gazdálkodására vonatkozó 
információkat.  
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Az információs összeállítás mellett az összevont kötvényt/dematerializált kötvényről szóló okiratot is 
el kell készíteni, mely tulajdonképpen a forgalomba hozott kötvények főbb paramétereit tartalmazza.  
A Kibocsátó és a kibocsátást szervező befektetési szolgáltató között a kötvények forgalomba 
hozatalára, valamint a Fizető ügynöki feladatok ellátására vonatkozó Megbízási Szerződés illetve 
Fizető Banki Szerződés megkötése is szükséges.  
A kibocsátás során a Szervező által ellátandó főbb feladatok az alábbiak: 
- Konzultáció a megcélzott befektetői réteg igényeinek, valamint az Önkormányzat preferenciáinak 
ismeretében a forgalomba hozni kívánt kötvények paramétereiről. 
- Információs összeállítás elkészítése a Kibocsátó által rendelkezésre bocsátott  információk alapján. 
-    Intézkedés a kötvénykibocsátás jogi dokumentációinak elkészítése felől. 
-    A lejegyzés versenyeztetésének előkészítése, lebonyolítása. 
- Eljárás a kötvények keletkeztetése érdekében a KELER Zrt.-vel. 
 
Ennek eredményeként a városnak egyéb hitelállománya nem lesz, fejlesztései biztonsággal 
megvalósíthatók és lehetővé válik, hogy az Európai Unió által támogatott Új Magyarország Fejlesztési 
Terv lehetőségeiből a város mintegy 11-13 milliárd Ft összberuházási értéket realizáljon úgy, hogy a 
későbbi időszakok mozgásterét nem teszi lehetetlenné és a következő képviselő-testületek szabadságát 
mind döntési, mind pénzügyi oldalról meghagyja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék. 
 
…………/2008. (II.22.)Kt. 
Tárgy: Kötvénykibocsátás 

 
Határozati javaslat 

 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
kötvénykibocsátására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat jövőben tervezett beruházási és fejlesztési feladatainak 
megvalósítása érdekében, 5,3 milliárd Ft összegű kötvény kibocsátásához szükséges szerződés 
pénzintézettel történő megkötéséhez kér indikatív kötvény-kibocsátási ajánlatokat a következő 
kondíciókkal: 
 

1. Zártkörű kötvénykibocsátás 
2. 20 év futamidővel 
3. 2-5 év türelmi idővel 
4. Kibocsátás időpontja: azonnal 
5. Futamidő alatt szabad devizanem átváltással. A kezdő devizanem: CHF. 
6. Felhasználása a hitelállomány - kedvezőbb feltételek fennállása esetén történő – csökkentése, 

illetve kizárólag olyan önkormányzati beruházások, fejlesztések, megvalósítása, amelyek: 
•  Hatósági kötelezésen alapulnak (pl. működési engedély feltétele); 
• Saját (többlet)bevételi források elérését teszik lehetővé az önkormányzatnak, 

intézményeinek, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknak; 
• Működési- vagy felhalmozási költség-megtakarítást eredményeznek; 
• Egyéb külső (pályázati lehetőség, adomány, hozzájárulás) pénzügyi forrás 

igénybevételéhez adnak önerő finanszírozást; 
• Életveszélyt, balesetveszélyt hárítanak el, akadálymentesítést és esélyegyenlőséget 

biztosítanak. 
Felelős:   Szirbik Imre polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint készítse el a 
kötvénykibocsátás megszervezésére az indikatív ajánlati felhívást, és gondoskodjon annak a 
pénzintézetekhez történő eljuttatásáról. 
Felelős:   Szirbik Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a felhívásra beérkező pénzintézeti 
kötvény-kibocsátási indikatív ajánlatokat pénzügy-szakmai szempontból véleményezze, és adjon 
javaslatot a legkedvezőbb ajánlat elfogadására. 
Felelős:   Szirbik Imre polgármester 
Határidő: a pénzintézeti ajánlatok beérkezését követő 8. nap 
 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolt pénzintézettől 
a kötelező (végleges) ajánlatot kérje meg, az alapján a kötendő szerződést jóváhagyásra a Képviselő-
testület elé terjessze be. 
Felelős:   Szirbik Imre polgármester 
Határidő: a soron következő testületi ülés 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
- Szentes város polgármestere 
- Pénzügyi Bizottság elnöke 
- Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa az érintettek 
 
Szentes, 2008. február 7. 
 
       
 
                   
 
                                                                                   Szirbik Imre 
                                                                                   polgármester 
 
 



A kötvénykibocsátást alátámasztó számítási adatok

adatok MFt-ban
Kiadás Támogatás Támogatás Saját erő

Feladat Összesen % Összesen Összesen 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Likvid hitel kiváltás 450 0 0 450 450
Szennyvízhitel 285 0 0 285 285
Panelprogram 170 0 0 170 170
Megyeház 27 0 0 27 27
Parkerdő Otthon 127 0 0 127 127
Reform templom 75 0 0 75 75
Tüzoltóság gjmü 30 0 0 30 30
Rendezési terv 19 0 0 19 19
Csapadék csat 2007 62 0 0 62 62
Egyebek 10 0 0 10 10
I-II Táblázat 1255 0 0 1255 1255 0
Belvíz II 2008 220 90 198 22 22
Vecseri fok út+parkoló 400 0 285 115 115
Egyéb utak 282 77 217 65 65
BUSZVÁRÓK 100 85 85 15 15
IPARI PARK 500 50 250 250 50 100 100
SPA 1300 50 650 650 15 300 335
AKTIV TURIZMUS 120 70 84 36 18 18
KLAUZÁL ISK FU 330 60 198 132 0 132
KOSZTA ISK FU 441 85 374 67 0 67
KLAUZÁL ÓV FU 282 85 239 43 0 43
RÁKÓCZI ÓV FU 185 85 157 28 0 28
KONYHA FU 310 0 0 310 310
HULLADÉK ÁTRAKÓ 220 70 154 66 66
KÓRHÁZ MŰTŐ 2800 90 2520 280 0 70 80 130
KÓRHÁZ ÁPOLÁS 1000 90 900 100 0 30 20 50
VÁROSKP REK. 1250 80 1000 250 10 50 50 140
SZENNYVÍZ TISZT 2000 50 1000 1000 0 100 100 400 400
Újak 4000 85 3400 600 0 150 200 250 0

ÖSSZESEN 16995 11711 5284 1941 938 835 920 650 0

Saját erő éves ütem



A kötvénykibocsátást alátámasztó számítási adatok

2008 2009 2010 2011 2012 2013
CHF FT-ra VÁLT ÁRF 160
FT CHF-re VÁLT ÁRF 162 165 168 172 175 180
KÖTV ÁLL ÉV ELE. 5284 FT 33 CHF 5284 3343 2405 1570 650 0
LEHÍVÁS 1941 938 835 920 650 0
KÖTV ÁLL ÉV VÉG. 3343 2405 1570 650 0 0
TŐKETÖRL CHF 33 0 0 1,85 1,85 1,85 1,85
TŐKE AKT ÁRF 0 0 310,8 318,2 323,75 333
BUBOR 2,76
KAMATRÉS 0,35
FIZETENDŐ KAMAT 5284 3,11 110,8 169,3 172,4 176,5 179,6 184,7
AKTUÁLIS BET KAM 7,5 7 6,5 6 5 5
BETÉTI KAMAT 167 112 68 26 0 0
KAMATRÉS -56,2 57,3 104,4 150,5 179,6 184,7

ÉVES TEHER -56,2 57,3 415,2 468,7 503,35 517,7

FEDEZET
0

VÍZMŰ SZENNYVÍZ 30 120 120 120
IPARÜZ ADÓ NÖV 900 4,5 0 40 80 120 160 200
2008 ÉVI KV KAMAT 50 50 50 50 50 50
NEM LAK BÉRL dD+ 30 70 70 70 70 70
TALAJTERH + 30 60 60 60 60

FEDEZET ÖSSZ 80 190 290 420 460 500

ELTÉRÉS 136,2 133 -125,2 -48,7 -43,35 -17,7

IPARI ING ÉRT 125 50 37,5 12,5
IP ING HA 10 4 3 1


