
TÁJÉKOZTATÓ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. JÚLIUS 6-I RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

Bátonyterenye Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 2010. július 6-án rendkívüli
képviselő-testületi ülést tartott.

Egyetlen napirendként a  Városi Önkormányzat 2010. évi kötvénye kibocsátásáról szóló
előterjesztés került megtárgyalásra.

A Képviselő-testület a rövid- és középtávú feladatainak, célkitűzéseinek végrehajtásához
szükségesnek tartotta a kötvény kibocsátásból származó bevétel realizálását és ezért 65/2010.
(V.13.) Öh. számú határozatával önkormányzati kötvény kibocsátás előkészítéséről
rendelkezett. Az előkészítéssel az AREA Consulting Kft -t bízta meg. Az elmúlt időszakban a
megbízott társaság képviselője, az önkormányzat vezetőjével és munkatársával együtt számos
konzultációt tartottak a potenciális pénzintézet vezető munkatársaival. A megbeszéléseken
körvonalazódtak a kötvény kibocsátás feltételei, üteme és a további teendők. A kötvény
kibocsátásához Bátonyterenye Város Önkormányzat  Képviselő-testületének jóváhagyása
szükséges. Mindezek értelmében a képviselő -testület az alábbiakról döntött:

Bátonyterenye Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete   megállapítja, hogy a 2010. évi,
 valamint    a   középtávú  feladatok, célkitűzések  végrehajtásához  nélkülözhetetlenne k  tartja
 849.000.000 Ft összegű kötvény kibocsátását.
A Városi Önkormányzat a kötvény lejegyzésével az OTP Bank Nyrt -ot, annak 2010. június
25-ei írásbeli ajánlatában foglaltak szerint bízza meg.
   A kötvény főbb adatai:

- össznévérték: 849.000.000 Ftnak megfelelő HUF vagy EUR
- futamidő: 20 év
- türelmi idő: 2 év, első tőke törlesztés 2012. szeptember 30.
- kamat mértéke:változó - euró esetén évi 3 havi EURIBOR + 4,5 %,

- forint esetén évi 3 havi BUBOR + 3 ,5 %,
- kamatfizetés: negyedévente
- előtörlesztés: a kamatperiódus végén kamatmentesen,
- fedezet: Garantiqa Hitelgarancia Zrt készfizető kezességvállalása akötvény 80 % -áig,
                    Bátonyterenyei BÁVÜ Nonprofit Kft -ben, Bátonyterenye és Környéke V íz-
                    és Csatornamű Kft -ben lévő önkormányzati üzletrészekre zálogjog alapítása
                   az OTP Bank Nyrt részére,
                   kötvénybevétel zárolt óvadéki számlán való elhelyezése, kizárólag az OTP
                   Bank Nyrt-nél fektethető be,

Az Önkormányzat futamidő alatti mindenkori éves költségvetése, a bevételek
OTP Bank Nyrt.-re történő engedményezése;
Az Önkormányzat és többségi tulajdonú társaságai számlavezetésének

                         fenntartása az OTP Banknál a kötvény teljes futamideje alatt

Döntését 10 igen és 4 nem szavazattal hozta meg a testület.


