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Szám:  26/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 26-án
megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből, és 403/2010.(X.26.) Kt.
elfogadott határozatából

Tárgy: Kötvénykibocsátás

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

403/2010. (X.26.) Kt. határozat
„……..III/7. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete újból
megtárgyalta az MFB által refinanszírozott kötvény kibocsátására vonatkozó
előterjesztést. A Képviselő-testület károsnak tartja a település
adósságállományát növelő kötvénykibocsátást, és nem ért egyet a 2010
októbere előtt Budakalászt irányító azon politikai erő döntésével, amely
működési kiadásokat generáló beruházásokat kötvényből kívánt finanszírozni.
A Képviselő-testület ugyanakkor tudomásul veszi, hogy jogelődje
kötvénykibocsátást tervezett be a 2010. évi költségvetésbe, az önkormányzati
intézmények zavartalan működését, az alapfeladatok ellátását 2010 október
hónap végén más módon finanszírozni már nem lehet. A Képviselő-testület
rögzíti, hogy a kötvénykibocsátás eredeti véghatáridejét a jogelőd
önkormányzati vezetés 2010. szeptember 30. napjában határozta meg,
ugyanakkor az erre vonatkozó szerződéses kötelezettséget a kényszerhelyzetben
lévő jogutódra hárította. 

A Képviselő-testület kizárólag a fentiekre tekintettel úgy határoz, hogy
jogelődje döntése nyomán a Szalonka u. óvoda beruházás önrészének
kiegészítéshez 300.000 eFt MFB által refinanszírozott kötvényt kíván
kibocsátani az Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Kötvényfinanszírozási Program keretében. A kötvénykibocsátás
lebonyolítójának a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-t választja a 2010. július
20-án kelt kötelező érvényű ajánlatának feltételei szerint.
A kibocsátandó kötvény paraméterei az alábbiak:
Kötvény neve: „Szalonka utcai óvodáért”
Futamidő: 20 év
Türelmi idő: 2 év
Kamatperiódus: negyedévente
Tőketörlesztés: a türelmi idő lejáratát követően negyedévente
Kötvény kamatozása: 3 havi EURIBOR + RKO1 (MFB kamatfelár) + 0,75%
Kötvény felhasználása: Szalonka utcai óvoda beruházás önrésze



A banki ajánlatban szereplő egyszeri jegyzési garanciavállalás díjának, azaz
3.000 eFt-ak a fedezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 5. sz.
mellékletében szereplő Óvoda beruházás sora.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kötvénykibocsátással
kapcsolatos szerződés és nyilatkozatok aláírására azzal, hogy a polgármester
folytasson egyeztetést a bankkal az esetleges kedvezőbb szerződéses feltételek
elérése érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Rogán László polgármester…….”

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző
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Soós Ferencné


