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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 16-án 15.30   
               órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Helye: Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető 
igazgatója, Kardos Imre Raiffeisen Bank Zrt. igazgató-helyettese, Császár Attila Raiffeisen 
Bank Zrt.  képviselője, továbbá 2 fő a Raiffeisen Bank Zrt. részéről 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Bejelenti, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság kezdeményezésére rendkívüli ülést tartanak, amelynek napirendi 
pontja a kötvénykibocsátáshoz kötődő svájci frank árfolyam meghatározása. Megállapítja, a 
képviselő-testület határozatképes, jelen van 8 fő.  
Kéri, aki a napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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h a t á r o z a t a 
napirendek elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli testületi 
ülést tart.  
 

1. Kötvénykibocsátáshoz kötődő svájci frank árfolyam meghatározása 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 1./ Kötvénykibocsátáshoz kötődő svájci frank árfolyam meghatározása 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bejelenti, a mai testületi ülésen szakértőként rész vesz 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója és a Raiffeisen Bank képviselői, valamint 
Garami Júlia könyvvizsgáló.  
Ismereti a határozati javaslat szövegét. Elmondja, az adathalmaz azt jelenti, hogy aznap, 
december 17-én az 1 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás 6.513.385 millió svájci franknak 
felelt volna meg. A kötvénynek kerekítettnek kell lenni, tehát 6.514.000 millió forint. A mai 
napon a kötvény névértéke svájci frankban 6.368.000 millió svájci frank az előzőhöz képest. A 
különbség 21.645.300.- Ft, amely azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb az adósságállomány, 
vagy úgy is megközelíthető, hogy ez a döntés ennyi nyereséget hozott.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
Megállapítja, a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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h a t á r o z a t a 
Kötvénykibocsátáshoz kötődő svájci frank árfolyam meghatározásáról 

   
A 2007. december 17-i döntésekor érvényes árfolyamhoz képest Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete kedvezőbb árfolyamon rögzíti a kötvény svájci frankban meghatározott 
névértékét, amely december 17-én 153,53 CHF/HUF volt, mely a mai napon érvényes 
árfolyam szerint január 16-án 156,85 CHF/HUF.  
A kötvény svájci frank névértékének forintra váltása 2008. február 8-án a január 16-i rögzített 
156,85 CHF/HUF árfolyamon történik.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

*  * * 
 
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: elmondja, kereken 1 milliárd forint lesz 
jóváírva a számlán február 8-án, így nem lesz könyvelési probléma.   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a telefonon 
történt kiértesítést nem kellett elvégezni Juhász Gyula és Füri Mihály esetében, mert Ők jelen 
voltak a bizottsági ülésen és ezért tudták hogy a mai napon 15.30 órakor rendkívüli ülés 
tárgyában a képviselő-testület összehívásra kerül. Martinovszky József  üzemeorvosi vizsgálat 
miatt nem tud részt venni. Dr. Sirák András képviselő pedig nem tartózkodik itthon. Dr. Sirák 
Andrásné betegnél volt, ezért nem tud részt venni. Csizmadia Attila telefonja ki volt 
kapcsolva. A tájékoztatást kéri, vegyék tudomásul. Átadja a bank képviselőjének a szót.  
 
Császár Attila Raiffeisen Bank Zrt.  képviselője: elmondja, ezzel a döntéssel az önkormányzati 
eladósodottság mértéke 138.000 svájci frankkal alacsonyabb annál, mintha a decemberi 
üléskor érvényes árfolyamon kötötték volna meg ezt az ügyletet. Azt jelenti, hogy a 20 éves 
időtartamra ennyi svájci frank után a kamatot sem kell megfizetni. Egy kiegészítést tesz meg, 
hogy a Raiffeisen Bank a kibocsátás napján nem pontosan 1 milliárd forintot, hanem az ezres 
kerekítésből adódóan 1.000.075.600.- Ft-ot fog jóváírni az Önkormányzat számláján.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni szépen. Köszöni azoknak a képviselőknek is, 
akik e mellett a megoldás mellett „kardoskodtak”. Köszöni a bank képviselőinek, a 
szakértőnek és könyvvizsgálónak, hogy ez a lehetősége adódott a képviselő-testületnek. 
Hosszas vitának a bizottsági ülésen egy oka volt, hogyan lehet úgy az Önkormányzatot 
kedvezőbb helyzetbe hozni, hogy a törvényesség teljes egészében betartásra kerüljön. Jelen 
pillanatban csak a képviselő-testület rendelkezik döntési jogosítványokkal. Azzal, hogy 
rendkívüli ülésre össze lehetett hívni a képviselő-testületet, ez megoldódott. Köszöni a 
rugalmasságot, és sajnálja azokat a képviselőket akik nem tudtak jelen lenni ennél az örömteli 
eseménynél.  
Megállapítja, több hozzászólás nem hangzott el, az ülést bezárja.  
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


