Szám: 2-4/2008.

KIVONAT

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 6-i
soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2008. (VI. 6.) közgyűlési
határozata a folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó
engedményezés jóváhagyásáról:
1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal,
hogy az önkormányzat 700.000.000 Ft összegű
folyószámlahitelt vegyen fel.
2) A Közgyűlés a hitel biztosítékaként jóváhagyja, hogy 2008.
évi és 2009. évi illetékbevételek összegéből 700.000.000
tőke és járulékai összege a számlavezető bank javára – a
jelen határozat mellékletét képező engedményezési
szerződésben foglalt feltételekkel - engedményezésre
kerüljön.
3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel
folyósítási feltételét jelentő hitel- és engedményezési
szerződést aláírja.
4) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a költségvetési rendelet
módosításának előkészítése során gondoskodjon az
illetékbevétel
engedményezéssel
kapcsolatos
rendelkezések
Közgyűlés
döntésének
megfelelő
módosításáról.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke

A kivonat hiteléül:
Weisz Éva

dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző

Orszagos Takarekpenztar
es Kereskedelmi Bank Nyrt.
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FOLYOSZAMLA-HITELKERET SZERZODES - TERVEZET
amely letrejbtt egyreszrol az
Orszagos Takarekpimztar es Kereskedelmi Bank Nyilvanosan MLikbdo
Reszve nyta rsasag
(1051 Budapest, Nador u. 16., Fovarosi Bir6sag eg. 01-10-041585,
ad6szam: 10537914-2-44)
kepviseleteben eljar6
ltt Del-dunantUli Regi6 Szekszardi Igazgat6sag (7100 Szekszard, Szent Istvan ter 5-7)
"" - a tovabbiakban: OTP Bank Nyrt. 
-- masreszrol a
.-; Nev:
:.: Szekhely:
i:';- T6rzsszam:

Tolna Megyei Onkormanyzat
7100 Szekszard, Szent Istvan ter 11-13.
41400

'.' - a tovabbiakban: Szamlatulajdonos - ,
q

,:'k6z6tt a k6vetkezo feltetelekkel:

c""

. ; Jelen hitelszerzodes kiegeszitese a 2002. Januar 2 napon 11746005·15414007
.'" penzforgalmi jelzoszammal megnyitott k61tsegvetesi elszamoiasl szanllara vonatkoz6
~.-:Bankszamlaszerzodesnek.
'"

2008. junius 11.-tol- 2009. junius 10.-19
700 000 000 Ft,
azaz Hetszazmilli6 forint
.,6sszegu foly6szamla hitelkeretet - a tovabbiakban hitelkeret - tar1 a SzamlatulaJdonos
·~rendelkezesere.

"Az

OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Szamlatulajdonos kbltsegvetesi elszamolasi szamlajan
Jartja rendelkezesre, arra kulbn hitelszamlat nem vezet

. Szamlatulajdonos kbtelezettseget vallal arra, hogy a munkaberek klflzetesere adott
.:fJ1egbfzasban kul6n rendelkezik arr61, ha nem foly6szamlahitel. hanem munkaberhitel terhere
.:.eri a k61tsegvetesi elszamolasi szamla fizetokepesse tetelet
:':".

~.

OTP Bank Nyrt. a 2. pontban megjel61t kereten beiul - a Szaml8tul8Jdonos kulbn
r.endelkezese nelkul - kblcsbnt foly6sft akkor es olyan mertekben. amlkor es amennyiben az
Szamlatulajdonos k61tsegvetesi elszamolasi szamlaJat terheic fizetesi megbizasok
t~ljesftesehez szukseges.

a

4.
A kblesbn foly6sitasa (a foly6~zamlahitel igenybevetele) ugy tbrtenlk. hogy az OTP Bank
Nyrt a hitelkeret terhere es annak bsszegen belul teljesit, azokat a fizetes: rendelkezeseket.
amelyek teljesitesehez a Szamlatulajdonos kbltsegvetesi elszamolas , szamlajan nines kello
fedezet.

5.
'. A foly6szamlahitel visszafizetese a Szamlatulajdonos e!szamolasl szamlaJarol esetenkenti
atvezetessel tbrtenik. A Szamlatulajdonos felhatalmazza az OTP Ban~. Nyrt -to hogy
_ amennyiben a kbltsegvetesi elszamolasi szamlajan j6vairt bsszeg meghaladja a targynapon
c'
teljesitendo penzforgalmi megbizasok bsszeget, ugy azzal - kulon rendelkezese nelkul.
. tbrleszteskent - esbkkentse a fennall6 foly6szamla hltel tartozasanak osszeget

A hitelkeret lejarata: 2009. junius 10.

j> A Szamlatulajdonos a 2. pontban meghatarozott idopontt61 kezdbdben a hJtelszerzodes
;~: fennallasa alatt, valtoz6 merteku hiteldijat tartozik fizetni. a kbvetkezbk szennt
a foly6szamlahitel keretbol igenybevett kbleson bsszege utan - a folyositas napjat61 a
visszafizetes elotti napig - valtoz6 3 h6napos BUBOR + 1,0 %. jelenleg evi 9,7 %
kamatot,
a hitelkeret megnyitasat61 a foly6sitasig terjedo idore rendelkezesre tartasi jutalekot.
melynek merteke valtoz6, jelenleg evi 0,1 %.

~'jAz OTP Bank Nyrt. a kamatot a kamatperi6dusokra allapitja meg Az elso kamatperi6dus a

~~"'jelen szerzodes alairasanak napjat61 - a szerzodes alairasaval erintett .. naptari negyedev

h vegeig

tart, az ezt kbvet6 kamatperi6dusok pedig negyedeves idbtartamuak Az uj kamat
Lmegallapitasra a naptari negyedev veget megel6z6 btbdlk munkanapon kerul sor. es az uj
rkamatlab a kbvetkez6 naptari negyedev els6 napjat61 ervenyes A kamat-megallapitas alapja
:,'; a kamat-megallapitast megel6z6 napon jegyzett 3 h6napos BUBOR kamatlab merteke
~~~:; .

~;:~' A kamatkedvezmeny merteke, ill. a kamat 3 h6napos BUBOR kamatlabhoz mint refereneia
kamatlabhoz val6 kbtese a hitel esetleges ujratargyalasa ill bizonyos kbrulmenyek
E~ bekbvetkezte eseten (ad6smin6sites megvaltozasa, penzpiaei helyzet valtozasa, a
·.!r.referencia-kamatlab jelent6sebb valtozasa, kbzponti kamat-fellilvlzsgalat uzletpolitikai
;fszempontok) felulvizsgalatra kerul, amelynek eredmenyekent az OTP Bank Nyrt egyoldalu
~~nyilatkozattal jogosult a nyujtott kedvezmeny, ill. a kamat 3 h6napos BUBOR kamatlabhoz
?tbrten6 kbtesenek - nem visszamen61eges hatalyu - visszavonasara

>;

-,,"';'

~A hiteldij megfizetese minden naptari negyedev utols6 munkanapjaf1 ill
A hlteldij megflzetesenek
;,megszunesevel
egyidejuleg
esedekes.
'Bankszamlaszerz6desben foglaltak az iranyad6k.

a szerz6des
m6djara
a

;"Amennyiben a hitelszerz6des lejaratakor a Szamlatulajdonos foly6szamia hltel tartozasa 
"fedezethiany miatt - reszben vagy egeszben nem nyert kJegyenlitest a szamla egyenleget 
-! az OTP Bank Nyrt. lejart hite/kent kezeli, es a Bankszamlaszerz6desben foglaltak szerint jar
/el.

9.
A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy amennylben jelen szerzodesbbl ered6 fizetesi
kotelezettsegenek nem tesz nataridore eleget, ugy az orp Bank Nyrt a iejart t6ketartozc3s
a penzforgalomr61 sz616
utan a kesedelem idotartamara, az Ogyleti kamaton felLJi
rendelkezesek szerint"megallapftott - tovabbi evi 6% kesede!mi kamatat szam it fe!
A hiteldij kesedelme eseten a lejart hiteldij tartozasok utan. a kesedeiem Idejere a
foly6szamlahitel kamaton felLiI tovabbi + evi 6% kesedelml kamat kerui felszamitasra.

10.
Szamlatulajdonos kotelezi magat arra, hogy a jelen szerzodes fennallasa alatt a vele'
szemben folyamatba tett vegrehajtasi eljarasr61 az orp Bank Nyrt -t tajekoztatJa

11.
Jelen szerzodes a 6. pontban rogzitett idopontban jar Ie
A szerzodest lejarat elott:

a Szamlatulajdonos - amennyiben kolcson - es hiteldij tartozasa nem all fenn - 15
napos felmondasi hataridovel,
az orp Bank Nyrt.\ amennyiben a Ptk.525.§-aban meghatarozott felmondasi okok
valamelyike megval6sul, azonnali hatallyal, ezek hianyaban 15 napos felmondasi id6vel
jogosult felmondani.

12.
A ko/cson felmondasaval, ill. a szerz6des megszunesevel a fennali6 keicsontartozas
kamataival egyOtt azonnal esedekesse valik.

13.
. Szamlatulajdonos felhatalmazza az orp Bank Nyrt.-t. hogy - amennylben a hltelgondozas
soran a hiteltartozas kiegyenlftese a hitelkeret vegsb lejarataig a koltsegvetesl elszamolasi
.szamlar61 nem latszik biztositottnak - a foly6szamlahitel es jarulekai tbrlesztesehez
sZOkseges fedezetet az allami hozzajarulasok szamlar61 az elszamolasl szamlara atvezesse
14.
Jelen szerz6desben nem szabcilyozott kerdesekben a Bankszam:aszerzodesben az orp
Bank Nyrt. rnindenkori Altalanos Ozletszabcilyzataban
az Onkorlllanyzati Ozletagi
OZletszabalyzatban, a Ptk-ban, valamint a bankhitelre vonatkoz6 jogszabalyokban foglaltak
az iranyad6k.

L15.
\;'Egyeb kikotesek:

\15.1.

7~Szerzodeskotesifeltetel:

.}A

hirdetmeny kozzetetele nelkOli targyalasos elJarassal kbzzetett aj<'miatl felhivashoz
"kapcsoI6d6an a hitelnyujtas elnyeresere vonatkoz6 dentes becsatolasa

t15.2.
;Foly6sitasi feltetel:

~i_ ahitel- es engedmenyezesi szerzodes alairasa.

';~15.3.
,;:":-'Biztositekok:
- A hitel fedezete az Onkormafiyzat 2008,-2009. evi kbitsegvetese
- jogi biztositekkent az bnkormanyzatt61 szarmazo 2008 -2009 evi illetekbevetelenek
csendes engedmenyezese a Szamlatulajdonossal 2008 Junius 9 -en megkbtbtt
1-2-08-4600-0308-8/1. sz. Engedmenyezesi szerzodes alapJan
--:'" - a 2001. november 20.-an alairt 82/2001. szamu 2002 augusztus 5 -en modositott
J;;Keretbiztositeki jelzalogszerzodes alapjan az aTP Bank Nyrt 300 milllc:, Ft keretbsszeg
Yerejeig elsa ranghelyen bejegyzett jelzalogjoga az alabbl Ingatlanon
"
Ingatlan megnevezese:
K6rhaz (irodahaz oktatasl letesltmeny)
Ingatlan cime:
Szekszard. Ben Balogh Adam u 5-7
Tul.lap szama:
13250
Helyrajzi szam:
4727/1
Bejegyza hatarozat szama: 45467/2001.11 26
·':t.~.3.

gyeb feltetelek:
Szamlatulajdonos k6telezettseget vallal, arra vonatkoz6an. hogy
:'~'a hitel futamideje a/att az eves k61tsegvetesenek csszeallitasakor a felvett hitelt es
'a.rulekait a fejlesztesi celu kiadasokat megelazoen betervezi es Jovahagyja
='eves k61tsegveteseit, annak m6dositasait, valamint kdltsegvetesl beszamoiolt az aTP Bank
'yFt-nek azok elfogadasat k6veta 10 napon belOI megkuldi
JRsz.;·.GO·.

"'f',. '.

~It: Szekszard, 2008. junius 9.
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Dr. Puskas Imre
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megyei f6jegyz6
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OTP Bank Nyrt

Orszagos Takarekpenztar
'; es Kereskedelmi Bank Nyrt.
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Engedmenyezesi szerzodes - TERVEZET
(biztositeki celli)
'0

~melY letrejott

New:
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irivabbiakban: Ados),
~-

"s az
Orszagos Takarekp{mztar es Kereskedelmi Bank Nyilvanosan Mukodo
Reszvenytarsasag
(1051 Budapest, Nador u. 16., Fovarosi Birosag eg. 01-10-041585,
adoszam: 10537914-2-44)
kepviseleteben eljaro
-l~tovabbiakban: Bank)

kozott az alabbi feltetelek mel lett

~.)

'~'Az Ad6s a 2008. junius 9. napjan kelt 1-2-08-4600-0308-8 szamu Szerz6desben vallalt
'otelezettsegei teljesitesenek biztositekaul a Bankra engedmenyezi a 16ier; szerzodes reszet
ikepezo mellekletben - kotelezett, jogcim, osszeg. leJarat es esedekesseg szerint 
,t~szletezett koveteleseit.

2.}

'6 szerzod6 felek megallapodnak abban, hogy ha az Ad6s nem vagy nem szerzbdesszeruen
teljesiti az 1.) pontban megjelolt Szerzodes szerinti kbtelezettsegelt azza! egyidejUieg a
B,ank jogosult ertesiteni az engedmenyezett kovetelesek kbtelezeltJelt az engedmenyezes
l;negtortenter61 es felsz6litani a koveteleseknek a Bank reszere tbrteno teljesitesere a
~11746005-15414007 szamu szamla javara.
~.}

t.z

Ad6s kijelenti, hogy az atruhazott kovetelesek tehermentesek Az Ados kbteles az
~truhazott
kovetelesek
kotelezettjeivel szemben fennal/o
kbtelezettsegeit olyan
.gondossaggal teljesiteni, hogy az a legkisebb mertekben se veszelyeztesse a
,~oveteleseknek a Bank javara torteno megfizeteset. koteles tovabba tajekoztatni a Bankot
·r.ninden olyan tudomasara jutott korulmenyr61, amely kihat akar a kbveteles fennallasara,
~akar annak ervenyesithetosegere.
Az. Ad6s tudomasul veszi, hogy a koveteleseknek a Bankra tbrtenc, engedmenyezese nem
:erinti az engedmenyezett kovetelesenek kotelezettJelvel szemben fennallO. illetve a
1kes6bbiekben keletkezo kotelezettsegeit.
.~4.}
}A jelen szerz6desbe foglalt engedmenyezes nem erintl az Ad6snak a Bankkal szemben az
-';:1.) pontban megje/olt kblcsbnszerzodes alapjan fennal16 kotelezeltsegelt es a Banknak az

Ad6ssal szemben fennall6 jogait. Ha az engedmenyezett kbveteles k6telezetlJe a tartozasat
az 1.) pontban megjelolt kolcsonszerzodesben megjelblt !ejaratig a Bank reszere nem fizeti
··~meg, a Bank a kolcsonszerzodes alapjan fennal16 jogait az Ad6ssal szemben ervenyesiti
~~:

~,Ha az engedmenyezett koveteles kotelezettje a Bank Javara megfizetl az engedmenyezes
':'ialapjaul szolgal6 tartozasat, akkor az Ad6snak az 1 ) pont szennt! Szerzodesbbl fakad6
'5~tartozasa a teljesitett osszeg erejeig megszunik. Ha pedlg az Ad6s megfizetl tartozasat, a
j''Bank koteles az atruhazott kovetelest visszaengedmenyezni.
C"f·\

';5.)

~";A jelen szerz6desben nem szabalyozott kerdesekben a POlgEHI Tbrvenykonyvnek az
Jengedmenyezesre vonatkoz6 e/6irasai (328-330. §-alj tovabba a Bank A.ltalanos es
":Onkormanyzati Ozletagi Ozletszabalyzata az iranyad6k Ados kiJelent;. hogy a Bank
ffi.ltalanos es Onkormanyzati Ozletagi OZletszabalyzataban foglaltakat rneglsmerte. es az
~bban foglaltakat elfogadja.
'~.

~~.

:'

li~)

ggyeb kikotesek:
"lfelen Engedmenyezesi ·szerzOdes a 2008. junius 9-en kelt 1-2-08-4600-0308-8 szamu
'~oly6szamla-hitelkeret szerzodessel egyOtt ervenyes. annak elvalaszthatatlan reszet kepezi.
\)H.SZ...\:~:,·';
:'J'r"

J,..

'elt: Szekszard, 2008. junius 9.
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Dr. Puskas Imre
Dr. Bartos Georgina
kozgyQles elnoke
megyei f6jegyzo
Tolna Megyei Onkormanyzat - Ados

F e:lerne Priger Jolan
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Szerz6des sz . 1-2-08-4600-0308-8/1.
EI6ad6

Orszagos Takarekpenztar
es Kereskedelmi Bank Nyrt. '

MelU~klet

Az

Orszagos Takarekpimztar es Kereskedelmi Bank, Nyilvanosan MGkod6
Reszvenytarsasag (1051 Budapest, Nador u. 16., F6varosi Birasag eg. 01-10-041585,
adoszam: 10537914-2-44) kepviseleteben eljar6 Del-dunantuli Regia Szekszardi
. Igazgatosag (7100 Szekszard, Szent Istvan ter 5-7) es Tolna Megyei Onkormanyzat
Ad6s kbzbtt letrejbtt engedmenyezesi szerz6deshez.

Az

Ad6s a 2008. ev junius h6 9. napjan kelt 1-2-08-4600-0308-8 szamu
kblcsbnszerz6desben vallalt kbtelezettsegei teljesitesenek biztositekaui a Bankra
engedmenyezi az bnkormanyzat 2008-2009. evi illetekbevetelek osszeget 700 000000 Ft
t6ke es jarulekai erejeig.
Esedekessege:

2009. junius 10.

0flSi.';.' '.

Kelt Szekszard, 2008. junius 9.
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Dr. Bartos Georgina
kbzgyules elnbke
megyei fbjegyz6
Tolna Megyei Onkormanyzat - Ad6s
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