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ELOTERJESZTES
LETAVErtTES VAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELOTESTOLETENEK

2018. SZEPTEMBER 17-EN MEGTARTASRA KEROLO OLESERE

"Onkormanyzatl Magyar Allamkiitveny" jegyzes feltetelel, szabad penzeszkiiz lekiitese

Tisztelt KepviselotestUlet!

Az onkormanvzatok allampapirba tiirteno befektetesenek tamogatasaul 2018. szeptember 4. napjatol

a helyi onkorrnanvzatok altai vasarolhato Onkormanvzati Allamkiitveny kerUlt kibocsatasra, melyet a

Magyar Allamklncstar forgalmaz, s klzarolagosan helyi onkormanvzatok vasarolhatjak meg. Magyar

Allam altai klbocsatott allampaplr a legblztonsagosabb hitelviszonyt megtestesltd ertekpaplr, melynek

visszaflzeteset a Magyar Allam garantalja. Az allampapfr 3 eves lejaratu, fix karnatozasu, a kamat

merteke evl 1,25 %. Az onkormanvzatok a kotvenvt a futamldo alatt is ertekeslthetlk a Magyar

Allamktncstarnak, mint forgalmaz6nak. A veteli es eladasl arfolvam megegyezik es mindkettd a

felhalmozott kamat rnertekevel naponta emelkedik. Ezaltal mar 1 napos befektetesl ldotavra is

[ovalrasra kerUI a kamat merteke,

A dematerlalizalt ertekpaplr rnegvasarlasahoz a Magyar Allamklncstarnal ertekpaplr nvllvantartasl

szamla nvitasa szukseges, mellyel az onkormanvzat mar rendelkezik.

Az allarnhaztartasrol sz616 torvenv vegrehajtasarol sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 95/A. §.

modosltast kovetoen az alabblak szerint rendelkezik:
,,9S/A. § Nem tekinthetO a koltsegvetesl tamogatas jogosulatlan lgenvbevetelenek, tarnogatasi celtol
eltero felhasznalasanak, ha a helyi onkormanvzat kedvezmenvezett a fejlesztesi, beruhazasi cellal
nyujtott koltsegvetesl tamogatasbol szarmazc atmenetlleg szabad penzeszkozt allampapfr
vasarlasaval hasznosltja, felteve, fiogy a tarnogatasl eel hatarldoben torteno megvalosulasat ez nem
veszelveztetl. A helyi onkorrnanvzat kedvezrnenvezett az fgy elert hozamot, kamatbevetelt klzarolag a
tamogatott tevekenvseggal kapcsolatos kladasokra hasznalhat]a fel."
Fentiek alapjan tehat az EU forrasbol biztositott palvazatl tamogatasokbol nem vasarolhato allarnpaplr,
csak a hazai forrasbol,
Fentiek alapjan magasabb hozam reallzalasa erdekeben atteklntettuk az onkormanvzat
koltsegveteseben az atrnenetlleg szabad penzeszkozokmerteket, Eszerint az onkormanvzatl kotelezd
feladatellatast szolgalo fejlesztes tamogatas {hivatal felujltasa 30 milli6 forint, valamint az
onkormanvzatl tartalekkeret 10 milli6 forint. [Tovabbi bevetelre {37.584.270 Ft} szamfthatunk a Het
vezer utcai vfzma epulet ertekesltesebdl a felszamolasl eljaras lezarasat kiivetOen.}
A 40 milli6 forint lekotese eseten 500 e/Ft eves kamat bevetelre szamlthat az onkormanvzat,
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LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2018. SZEPTEMBER 27-ÉN MEGTARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK
 JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

A Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  -  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  -  az  alábbi
határozatot hozza:

          93/2018. (IX.27.) Öh. számú határozat:
          Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

40.000.000  Ft,  azaz  negyvenmillió  forint  értékben
Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárol a Magyar
Államkincstártól.

megbízza  Menyhárt  Károly  polgármestert,  hogy  a
jogügylettel kapcsolatban eljárjon. 

Felelős: Menyhárt Károly polgármester 

Határidő: 2018. október 15.

k.m.f.

               Menyhárt Károly sk.                     Bertóthyné Csige Tünde sk.
polgármester                                              jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES
Létavértes, 2018.október 3.

Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens   
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