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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete 124/2009. (IX.24.) sz. határozatával már egy alkalommal 
kezdeményezte az önkormányzatunk által kibocsátott kötvény rendelkezésre tartási idejének 2011. 
június 30-ig történő meghosszabbítását. E hosszabbítás kezdeményezésének indoka az volt, hogy 2009 
őszén nyilvánvalóan látszott az előkészítés alatt álló nagyberuházások (EKF, DDOP, KEOP 
pályázatok) megvalósításának jelentős elhúzódása.  
 
Mint ahogy a T. Képviselő-testület a 8/2011. (II.25.) sz. Komló Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet adataiból, illetve a rendelet elfogadását 
megalapozó előterjesztésből tájékozódott, továbbra is jelentős összegű kötvénybevételt tartunk nyilván 
a pénzmaradvány részeként a kötvény-elszámolási alszámlán. Jelen előterjesztés időpontjában 330 
MFt-os nagyságrendű kötött felhasználású bevétel áll még rendelkezésre. E bevétel számbavételre 
került a költségvetési rendelet összeállítása során a költségvetési rendelet 8. sz. mellékletén 
szerepeltetett beruházási és fejlesztési kiadások részbeni, vagy teljes fedezeteként. E kiadási tételek 
között szerepel a beruházási fejezetben a „tervezés, lebonyolítás, pályázati önrész” keret 80 MFt-os 
összeggel, melynek ugyancsak e kötvénybevételből származó pénzmaradvány a fedezete.  
Nyilvánvalóan látszik, hogy egyrészt a 8. sz. mellékleten konkrétan betervezett beruházási, felújítási 
feladatok, másrészt a fent említett jövőbeni fejlesztések előkészítését, önerejét biztosító keret 
felhasználása semmiképp sem fog 2011. június 30-ig megvalósulni. Ennek megfelelően a 
kötvénybevétel szabályos kibocsátási céloknak mindenben megfelelő, maradéktalan felhasználása 
csak abban az esetben biztosítható, ha önkormányzatunk képviselő-testülete kezdeményezi a 
kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének további meghosszabbítását.  
Figyelembe véve a korábbi évek tapasztalatai alapján időről-időre megjelenő jelentős csúszásokat a 
fejlesztések megvalósulása során, javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a kötvény futamidejének 
2012. december 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-nél.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével kezdeményezze a kötvénybevétel rendelkezésre tartási 
idejének meghosszabbítását. 
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak a figyelembevételével – a „Komló2028” megnevezésű kötvényből származó 
kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület egyetért a „Komló2028” megnevezésű kötvényből származó bevétel 
rendelkezésre tartási idejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-nél a rendelkezésre tartási idő 
meghosszabbítását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
Komló, 2011. március 22. 
 
 
 
           Polics József 
           polgármester 
 
 



1. sz. melléklet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 
 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2009. szeptember 24-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: Kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének meghosszabbítása 
 
 

124/2009. (IX.24.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – a kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének 
meghosszabbításáról szóló indítványt megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület egyetért a kötvénybevétel rendelkezésre tartási idejének 2011. 
június 30-ig történő meghosszabbításával összhangban a tervezett fejlesztések időbeli 
elhúzódásával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelkezésre tartási idő módosítása tárgyában keresse 
meg az OTP Bank Nyrt-t, mint a lebonyolítás szervezőjét és felhatalmazza a szükséges 
szerződés-módosítás/ok/ aláírására.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Páva Zoltán  polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

dr. Szakács László s.k. 
alpolgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
jegyző 
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