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Városi Önkormányzat                 

 

Polgármesterétől 

2740 Abony 

Kossuth tér 1. 
 

 

 Előterjesztés előkészítésében részt vett: 

 Gazdasági Osztály 

 Az előterjesztést megtárgyalja: 

 Pénzügyi Bizottság 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület  2012. május 31-i ülésére 

Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag 

által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzata 2008. április 24-i zárt ülésén 2,2 milliárd forint HUF zártkörű 

kötvény kibocsátásáról döntött. A kötvénykibocsátás lebonyolításával az Önkormányzat a 

Raiffeisen Bank ZRT-t bízta meg. A Képviselő-testület a kötvénycsomag által biztosított 

forrás felhasználására a 147/2008 (IV.24) sz. Képviselő-testületi határozatával döntött a 

kötvényszabályzat elfogadásáról. A kötvény felhasználására vonatkozó szabályzatot egy 

alkalommal a 281/2010 (IX.30) számú határozattal módosította. 

 

A 2012. évi költségvetés tárgyalása során a kötvény befektetéséből származó bevételek 

felhasználására vonatkozóan képviselői indítványként fogalmazódott meg, hogy a keletkezett 

kamatbevétel a gazdasági évben – pontos nyilvántartás alapján - a likviditási nehézségek 

kezelésére használható legyen, azonban a gazdasági év vége előtt azt az elkülönített számlára 

át kell vezetni  

Ezen határozatot megelőzően a Képviselő-testület a 376/2011 (XI.24) számú határozatával 

döntött a Coop ingatlan megvásárlásáról 69. 320 eFt összegben, melynek fedezetéül a kötvény 

befektetéséből származó kamatnyereség került meghatározásra. A határozat végrehajtásával 

várhatóan a 2012. évi kamatnyereség felhasználásra kerül. 

 

 A Két Torony kötvénycsomag felhasználására vonatkozó szabályzat kiegészítésére az alábbi  

határozatnak megfelelően kerül sor.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 …. /2012. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony 

kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat 

módosításáról 

 

                : (53) 360-017 

                                : (53) 360-010 
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában 

biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

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

felhasználására vonatkozó szabályzat fejezete az alábbi 5 ponttal egészül ki: 

 

„5. A keletkezett kamatbevétel a gazdasági évben - pontos nyilvántartás alapján - a 

likviditási nehézségek kezelésére használható legyen, azonban gazdasági év vége előtt 

azt az elkülönített számlára át kell vezetni. 

A gazdasági évben keletkezett kamatnyereség felhasználásáról a Képviselő-testület 

határoz a gazdasági év lezárását követően a pénzmaradvány jóváhagyásával 

egyidejűleg dönt” 

 

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

felhasználására vonatkozó szabályzat módosítását jóváhagyja az 1. pontban foglaltak 

szerint. 

 

3. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 281/2010.(IX.30) számú határozatát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági osztály 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

 

 

Abony, 2012. május 14. 

 

 

                                                                                                Romhányiné Dr Balogh Edit 

                                                                                                             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


