A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. NOVEMBER 30-I ZÁRT
ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZATOK
A Tolna Megyei Közgyűlés 132/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata
kötvénykibocsátásról:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat pénzügyi
helyzetének javítása céljából tervezett önkormányzati kötvénykibocsátást
jóváhagyja, az alábbi paraméterekkel:
Kibocsátó: Tolna Megyei Önkormányzat
Az önkormányzati kötvény kibocsátandó összege: 2.000.000.000.- HUF-nak
megfelelő összegű CHF;
A kötvény devizaneme: CHF;
A forgalomba hozatal jellege: zárt
A kötvény futamideje: 20 év;
A törlesztésben kért türelmi idő: 5 év;
A visszaváltás üteme: a türelmi idő lejártát követően, egyenlő részletekben,
évente egyszer, október 15-én;
Kamat: 6 havi referencia (CHF Libor) kamathoz kötötten, változó;
Kamatfizetés: évente kétszer, április 15-én és október 15-én;
Folyósítás: A kötvény kibocsátásából származó összeget legkésőbb 2008.
február 28-ig kell az önkormányzat számláján jóváírni.

2.

A Közgyűlés az ajánlati felhívásra benyújtott, végleges, kötelező érvényű két
ajánlatot megvizsgálta, az ajánlatokat érvényesnek minősíti.

3.

A Közgyűlés az értékelési szempontok alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlatnak a CIB Bank Zrt. ajánlatát, míg a második
legkedvezőbb ajánlatnak az OTP. és Kereskedelmi Bank Nyrt ajánlatát tekinti.

4.

A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. kötvénykibocsátásra vonatkozó kötelező érvényű
ajánlatát, amely az előterjesztés mellékletét képezi, elfogadja.

5.

A Közgyűlés elfogadja, hogy a CIB Bank Zrt. 5 éves türelmi idő mellett, 6 havi
Libor(CHF) + 0,9% kamattal, 4.000.000 Ft szervezési és lebonyolítási díjért
vállalja az önkormányzati kötvény kibocsátására vonatkozó megbízást.

6.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a kötvénykibocsátásnak a Központi
Elszámolóház és Értéktár Zrt. részére fizetendő egyéb járulékos díja összesen
215.000 Ft.

7.

A Közgyűlés az ajánlat részét képező, a kibocsátással kapcsolatos feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződéstervezet tartalmát jóváhagyja,
felhatalmazza elnökét, hogy a szerződést a paraméterek és adatok
pontosítását követően aláírja.

8.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt, a
lejárat időpontjáig a kötvénykibocsátással összefüggő visszaváltás és
kamatkiadás fedezetét – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
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törvény 88. § (1) bekezdésében foglaltak betartásával – a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
9.

A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. részére azonnali beszedési megbízási jogot
biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.
Jogszabályi előírások miatt az állami támogatás elszámolási számlára és a
letéti számlára az inkasszó jog nem vonatkozhat. A Közgyűlés felhatalmazza
elnökét, hogy az inkasszójogra vonatkozó nyilatkozatot kiadja és aláírja.

10. A Közgyűlés a kibocsátással kapcsolatos költségek fedezetét a 2007. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
11. A Közgyűlés az eredményes kibocsátást követően rendelkezésre álló forrás
lekötésére érkezett portfoliókezelési ajánlatról nem dönt.
12. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátásból befolyó
bevétel kötelezettségekre fel nem használt részének lekötéséről, a jogszabályi
előírások betartásával, a lehető legjobb kondíciók mellett döntsön.
13. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátás kamatainak
megfizetése, valamint a visszaváltás teljesítése érdekében, a kiadások
csökkentése céljából szükséges deviza ügyleteket megkösse, kötelezettséget
vállaljon, devizát vásároljon, a fizetési kötelezettségeket teljesítse,
esedékesség szerint a kifizetéseket utalványozza. A közgyűlés elnökének
távolléte esetén a felsorolt feladatokat, az elnök felhatalmazásában megjelölt
személy gyakorolhatja. A felsorolt kötelezettség-vállalások ellenjegyzésére a
megyei főjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az
adatváltozásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére a közgyűlés elnöke, a
megyei főjegyző és/vagy az általuk felhatalmazott személyek jogosultak.
Felelős: a 1-12. pontok tekintetében a Közgyűlés elnöke;
a 13. pont tekintetében a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző.
Határidő: a szerződés aláírása tekintetében azonnal;
egyebekben folyamatos.

A Tolna Megyei Közgyűlés 133/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata Pálffy
Józsefné térítési díjának megállapítása ügyében benyújtott fellebbezés
elbírálásáról:
1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Wessely Istvánné
hozzátartozónak, Pálffy Józsefné térítési díja ügyében benyújtott
fellebbezését elutasítja és a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
Elnökének 1801-7/2007. számú elsőfokú határozatát helyben hagyja.

2.

A Közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az érdekelteket a döntésről alakszerű
határozat megküldésével értesítse.

Felelős: Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határidő: azonnal

