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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: Az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony 

kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosítása 

 

281/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag 

által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására 

vonatkozó szabályzat módosítását a határozat melléklete szerint, egységes szerkezetben 

jóváhagyja. 

 

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 147/2008.(IV.24.), valamint a 

81/2009.(III.26.) számú határozatát. 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Németh Mónika s. k. 

polgármester               jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. október 01. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv. 

 

 

 

 



 

 

 

281/2010. (IX. 30.) számú képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

Szabályzat 

 

A Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására 

 

(egységes szerkezetben) 

 

 

 

I.  A kötvény kibocsátásából származó forrás célja, felhasználása 

 

1.   Elsődlegesen a településfejlesztést célzó beruházások pályázati önerejének biztosítása. 

Amennyiben a pályázat a támogatási szerződés szerint utófinanszírozott, a beruházás 

megvalósítása érdekében az utófinanszírozás megérkezéséig átmenetileg a beruházás teljes 

finanszírozása a kötvénykibocsátásból származó forrásból történik. Az utófinanszírozás 

jóváírását követően haladéktalanul vissza kell pótolni a felhasznált összeget és ismételten le 

kell kötni. 

 

2. Másodlagosan az önkormányzat által korábban igénybe vett hiteleinek kiváltására 

használható fel a Raiffeisen Bank Zrt-vel 2008. április 11-én kötött kiegészítő 

megállapodásban foglaltak szerint. 

 

3.  A kötvénykibocsátásból származó forrás a Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott  hazai 

infrastrukturális és Európai Uniós pályázatok önrészének biztosítását kell, hogy szolgálja, 

valamint felhasználható a pályázathoz műszakilag és/vagy funkcionálisan kapcsolódó 

beruházás fedezeteként. 

 

4.  Az önerőt biztosító forrás felosztásakor elsőbbséget élveznek az infrastrukturális és/vagy 

működési költséget csökkentő és/vagy önkormányzat bevételszerző tevékenységét erősítő 

pályázatok.” 

 

II.  Eljárási szabályok 

 

2. 1  A felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

- pályázati lehetőséget, 

- pályázattal elérni kívánt célt,  

- a beruházás költségét alátámasztó adatokat, 

- gazdasági programnak való megfelelősség bemutatását 

 

 

2.2  Az előterjesztést valamennyi bizottságnak meg kell tárgyalnia. 

 

2.3. A felhasználásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

 

2.4. Az 5 éves türelmi idő elteltével felül kell vizsgálni a fel nem használt teljes összeg 

visszafizetésének lehetőségét.   

 

 



 

 

 

III.  Döntési jogkörök gyakorlása 

 

3.1 Az előnyöket biztosító lekötött összeg kezelésére vonatkozó döntés meghozatalára  a 

polgármester jogosult. Jelen szabályzat hatálybalépésekor Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester. 

 

3.2 A 3.1. pontban meghatározott döntésekről a képviselő-testületet soros ülésén tájékoztatni 

kell.  

  

IV.   A Szabályzat  hatálya 

 

A Szabályzat meghozatala napján lép hatályba és a kötvény visszafizetésnek időtartamáig, max. 

20 évig hatályos. 

 

 

Abony, 2010. szeptember 30. 

 

 

                                                                                  Romhányiné dr. Balogh Edit 

             polgármester 
 

 

 

 

 

 

 


