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FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES
amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi
Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben eljrir6 OTP Bank Nyrt.
Budapesti R6gi6 OnkormdnyT-ati Centruin (105.1 Budapesr. Biithoiy u. 9.; - toviibbiakban:
OTP Barilc Nyrt. - lt6sr'6szr6l

N6v:

Vdc Viros Onkormdnyzata
2600 Vric, Mrlrcius 15 tdL 11.
15395129-2-13
tovilbbiakban: Sziirnlatulajdonos) k626rr a kdr.etkezo felt6telekkel:

Sz6khely:
Ad6sziinr:

r.)
Jelen hitelszerzodds kieg6szit6se

a 1 17,12094- 153g5429 p6nzforgalmi jelzoszdmmal
megnyitott krilts6svet6si elszdmoldsi sz6mldra r onarkoz6 B ankszdmlaszerz6d6snck.
2.)
Az OTP

B

ank Nyrt.

1.500.000.000,-Ft azaz

Egymilli6rd-iitsz5zmilli6 Forint
cisszegr-i foly6sziimla hitelkererer (rov6bbiakban: hirelkerer)
tart a S z:imlarurajdonos
l. december 30-t61.
Az oTP Bank Nyrt. a kdlts6gkeretet a Szdmlatulajdonos kcilrsdgvet6si
elszdmoliisi szitmliilAn
tartja rendelkez6sre. arra kt.ildn hitelsz6mlet n"* l.Jr.t.
A Szrimlatulajdonos k6telezettsdget vdllal arra, hogy a munkab6rek kifize16s6re adotr
megbfzrisban kiilon rendelkezik an6l. ha nem fol1,6szr{iilahirel.
hanem munl<ab6rhitel rerh6re
k6ri a ktilts6gr.et6si elszrimol6si sziimla fizetok6pess6 tdteldt.
rendelkez6sdre 201

3.)

Az orP Bank Nyrt a 2. pontban megjetiirt kereten beliil

- a szrimratulajdonos krilcin
kdlcsont fory6sit akror 6s oryan m6nekben, amikor ds anluln\jrben
az a
"'
'"'
Sziimlarulajdonos kc ts6gvet6s i elsziimol6si ira.rala,
,".ir.ro ri^el,
rendelkez6se ndlkiil

-

,',"-r,,rur"r

teljesft6sdhez sziikscges.

4.)

A

kdlcscin foll6sitii-srr (a tblr'6szrimlah iter ig6n-vber,drele)
Li,s\ r6r-rJrrik. hogi :lz orp Bauk
terh6::e 6s annatri c;sszegdn-beiii I teljesiri :zokat
a fizer6si rcncleik!.zd)eker.
amelyek teljesitis6hez a s zdm latulajdonos kcihsdqr,ei6sj
eiszirnoliisi :zlirnl;ijar: :rinc: k.llo
fedezet.

NYrt a hitelkeret

e- fbi|osziiniahitc I vrs'::i:zei4se a izrlrrrlirt liaj,iono.-s
eiszainoi:isi szrirni:ijrircr esei. r.t.lirti
i:r'ezct6ssci trjrrditik t. ! ziinr lair rlq rton,,..; tcihirtahnlr
:tz_
i]..,-.llt]\lh'-'l|ilI.oj|.(:'.l...rr:i.l',I:':''.''.'i.ij|l|''l||'\\'L:.'l'''.''.||tl(.-

zza

OTp Bank i{vrt_t.

ir,ret

I

t,
I
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teljesitendo p6nzforgalmi megbizdsok 6sszeg6t, 'igy azzal - kiildn rendelkezdse n6lkiil.
tciiieszt€sk6nt - cstjkkentse a fennrlll6 foly6sziimla hitel tartozdsdnak osszegdt.
6.)

.\ hitelkeret lej{rata:2012. december 29.
7.\

Szdmlatulajdonos a 2. pontban meghatdrozott idopontr6l kezd5dtien, a hitelszeizod6s
itmi:illdsa alatt, vdltoz6 m6rt6kti hiteldijat tartozik fizetni, a kdvetkezok szeiilrt:

tr

- a foly6sziimlahitel keretbcil ig6nybevett kolcsrin osszege utdn - a foll,6sitris
visszafizet6s eloni napig - vriltoz6 I havi BUBOR + 2,1A 9o katlaLot,

, a ktjlcsdn dsszege ul4n, 6vi 07o kezel6si dijat.
- a hitelkeret megnyitiisrlt6l a folyrisit:isig terjedo

napidtLil

a

idore rendelkez6sre taftiisi jutal6kot.

melynek m6rt6ke. 6vi 07o.

A hiteldij megfizet6se

minden napt6ri negyed6v utols6 munkaDapjrin,

megsztinds6vel egyidejrileg esed6kes.
B

A hrteldij

ill. a szerzcidds

megfizetis6nek m6didra

a

anksziimlaszerz6d6sben foglaltak az iriinyad6k.

a kamatot kamatperi6dusoka riltapitja
meg. Az els6 kamatperi6dus a szerz6d6s al6ir6siinak napj6t6l - a szerzod6s aldiriisdval 6rintett
- naptdri h6nap v6g€ig taft, az ezt k6vet6 kamatperi6dusok pedig havi id<itartamriak. Az ti.;

A BUBOR-hoz kijrdrr hitelekndl, az oTP Bank Nyrt.

kamatmeg6llapit6sra a naptdri h6nap v6g6t megel<izo 6lddik munkanapon kertil sor. 6s az
rijabb kamatl6b a kdvetkezo naptari h6nap els6 napjrit6l 6rv6nyes. A kamatmegf llapitiis alapja
a kamatmegdllapit6st megel6zo napon jegyzett egy h6napos BUBOR kamatlSb m6rt6ke. Az
els<i kamatperi6dus konkr6t kamatm6rt6ke a szerz6d6sk6t6s napjrit megelcizti napon 6rv6nyes
I h6napos BUBOR m6n6kkel azonos.

)

A kamat egy h5napos BUBOR kamatldbhoz, mint referencia- kamatLibhoz val6 kdt6se a hitel
esetleges rijratdrgyaliisa, ill. az ad6sminosit6s-. a p6nzpiaci hellzet I rcfcrcttci.i k.uir.rtlirl-'
jelentosebb vdltoz:isa, kiizponti kamat-feliilvizsgdlat vagy iizletpolitikai v6ltozds eseten
feliilvizsgflatra keriil, melynek eredm6nyek6nt az OTP Bank Nyrt. jogosult egyoldahi
nfilatkozattal a kamat egy h6napos BUBOR-hoz kcit6s6 ek visszavondsdra
8.)
A Szerztid6 Felek a szerz6d6.st csak a Kbt. 303. $-rinak alapjrin m6dosithatj6k.
9.)

Amennviben a hiteiszerzodds lejdratakor a Szdmlatulajdonos foly6sziimlahitel tartozisa fedezethidny miatt - rdszben vagy eg6szben nem llyert kieg,ventit6sL. a szfula egyenlcgtt ,rz
OTP Bank Nyrt. lejiirt hitelk6nt kezeli, is a Banksziimlaszerzod6sben iogialtak sz-erint 16r cl
10.)

A

Szrimlatulajdonos tudomdsui veszi. hogy arnenirviben jelen sztlzod6sbtii elcdo iiz.-ie.r
kotelezetts6g6nck iiern resz hatdLidore elegct. rlgr,az O'l'P Balli IJ,,rt. a lejitrt itrketii:;z.t
ut6n a k6sedelenr idcitartanr6ra. az tigyleti karnatoir ieli.il - a pdnzforgaionu5i :ztil'5
iendelkcz€scli sze iii:t meg6l,apiloit 'icldbbi i'" i 5 % l'r6:;,.1:hli l:a:1,;i.rl szirnit i:.
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hiteldij k6sedelme eser6n a lejdn hiteldij tartoz6sok ut6n. a kdsedelem

foly6sz6mlahitel kamaton feliil tovribbi + 6vr 6

c/o

kdsedelmi kanrat keliil

idejere
feisziimitdsra.

1r.)
Szrimlatulajdonos kdtelezi mag6t arra, hog-V a jelen szerzod6s fenndlliisa alati a vele szemben
folyamatba tett v6grehajt:isi elj6r;isr5l az OTP Bank Nyrt.-t trij6koztatla
12.)
Jelen szerzrid6s a 6. pontban rdgzitett idopontban jdr le.

A szerzod6st lejr{rat

el<itt:

amennyiben kolcson- 6s hiteldij tartozdsa nem dll fenn - 15 napos
felmondrisi hatr{rid6vel,
az oTP Bank Nyrt., amennyiben a ptk.szs.$-6ban meghat6rozott felrnond6si okok
valamelyike megval6sul, azonnali hatriliyal, ezek hi6ny6ban 15 napos felmond:isi idovel
jogosult felmondani.

- a Sziimlatutajdonos

-

13.)

A

ill. a

szerzod65 n.regszLin656\'el
kamataival egyiitt azonnal esed6kess6 viilik.

k6lcsrin felmonddsdval,

a

lennilk-r i.olc:otttrttLoz.r.

r4.)
Szdmlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogl - amennyiben a hitelgondozds
sorrin a hiteltartozds kiegyentitese a hitelkeret v6gs6 lejS'rat:iig a kdlts6gvetdsi elszdmolSsi
szdmlir6l nem l6rszik biztositottnak - a foly6sz-6mlahitel 6s j6rul6kai tijrleszt6sdhez sziiks6ges
fedezetet az rillami hozz6j6rul6sok szriml616l az elszrimoldsi szdml6ra 6tvezesse.

r5.)
A kdlcsbn fedezete:

I

-

Sziimlarulajdonos furamid6 alatti kiilts6gvetdse, ennek realizills1ra k6ltsdgvetdsi
bev6teleinek (k6zponti krilts6gvetdsbol sz6rmaz6 bev6telek, helyi ad6. gdpjdrmtiado
bev6tel), tovdbb:i a mege16legezett fejlesztisi tiimogatds engedmdnyezdse
A foly6szrimla hitel 6sszeg6nek legaldbb 5o c/c-itt el€ro (az 6nliormdnJzat
nyilvi{ntartdsa szerinti 6rtdken szi4m(tva) fbrgalomk6pes ingatlan jelziilogog6nak
biztosit6sa.

16.)

.{ jelen szerz6d6s rendelkez6seire irdn,vadS. a Polgdri Torv6n vlionl r'ben. a hite Lintdzetekrol is
a penziigyi vrillalkozdsok6l sz6kj 1996. 6vi CXII. rdlv6nybcn. a pdnzforgalonir'61 ds "r
Uanktriteiiot sz616 jogszabdlyokban. toviibb:i az OTP Bank Nyrt. mir.rdenkor hatdll'o-t
Drl hirder menyeben. az Alraldnos L z le rszabii ll z db r i: az Ortkorminrzrlr Llieligi
Uiletszabrilyiatriban foglaltakar (..Alrrlzinos Szer:zo.Jesi Felt6telek'') jelen szelzodds
rendelkezir;eii ei ds:;;:hansbin. azcltkal :gt'iittesen kell 6r'.eIl:r:zrli
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,

0e

e+oo-zot t -ogsa

r7.)
Szrimlatulajdonos kijelenti, hogy a
Szerzoddsi Felt6teleket megismerte.
elfogadja.

jelen szerzodds aldir6s6t megeloz6en az Altaldnos
az azokban foglalukat mag6ra n6zve kifejezetten

r8.)
Egy6b kikdt6sek:
fot"ttos eseminl r'bl
- Szdmlatulajdonos viitlalja, hogy a gazdiilkoddsdban bekijvetkez-o tnindcn
elfogaci6s:it kdvetoen'
ta.l6kozratasiad, a futamid6 alaiii kJtseg"et6seit. zdrsziimadiisait azok
hozott
testiileti hatiirozatait 6s rendeleteit, valamint a vagyongazdiilkoddssal kapcsolatban
azok
r6sz6re
Nyrt'
ddnt6seit pedig amelyek a jelen szerzoddst eriniit< az OTP Bank
meghozataliit kcivet<ien megkiildi.

a

munkabdrhitelt
- Szdmlarulajdonos v6llalja, hogy a jelen hitel fenn6ll6srinak idotartama alatt,
nem vesz igdnybe az OTP Bank Nyrt. -n61.

-

Szrimlatulajdonos tudomisul veszi. hogy az Onkorrndnyzat J:ivorszky ^61d: f6:hiz
ktjvet<ien az OTB Bank Nyn
ferurtart6s6nak m6s fenntart6 (az Allam) r6si6re t6rtdn6 ritad6s6t
a foly6szr{mla hitelkeret 6sszeg6t feliilvizsg6lja.

-Szdmlatulajdonostudom6sulveszi,hogyajelenszerz6d6shat6lyaalanazalapj6n.keletkezo
a .k6lts6gvet6st
tartozi{s OTp Bank Nyrt. r6sz6re idrteno marad6ktalan teljesit6s6ig

szdmlaforgalombdrmelymdsszem6lyn6lt6n6n6ak6rrdszlegesbonyolftrisas0lyos
szerz6d6ssze96snek mincisi.il.

penzrntezet"tl, t:i.f
Sz6mlatutajdonos k6telezetts6get viitlal arra. hogy mds
L9.1,f.i'*
kothet eeyeU- t1;]1s11fe.tiitettet
vagy
Nyrt. ekizetes hozzfj6rulisa mellett vehet fel kdlcsdnt'

-

azonosgazdasdgirendeltetdsiiszerzcid6st,v6ltalhatk6szfizetokezess6get.idenemenvea
Nyn d6nt6s6t
jelenleg'fenn6ll6 nit"t"t, tceresseget megrijitrisrinak eseteir' Az OTP Bank
k6relem benyijtds6t6l szi{mitott 30 napon beliil hozza meg'

-

a

6s int6zm6nyeire
Szdmlatulajdonos k6telezetts6get v6llal ana, hogy az .Onkormrinyzatra
negyed6r'es

analitik6r
vonarkoz6an teljesktiriien tiier.;eaO korosftott-'vevti-sz:illit5
iitadja'
rdsz6re
Nyrt'
Bank
gyakorisriggal, a negyed6vet k6vet6 h6nap I5-ig az OTP

-Szrimtatutajdonoskotelezetts6getv:illalarra.hogr';elenhitelhezkapcsol6d6kdzbeszerzfsi
j6rul6kai biztositiisdra' legalibb a hitel
kiiriisban szerept6, r.:oo -iiif et oitt.gii tti"r-6t
ingatlanfeciezetet biztosit. arnelyre
osszeg6nek 507a-6t el6ro. belteriileti, f6rgalomkdpes
banki .ielz'iilogo-l
elso
vonarkoz6an az OTp Bank 1fw -ri.f jelz-,ilo"gszerzOd6st k6i
'anghelyti
biztosit6srira.

-ASz:imlatulaj<ionoskotelezettsdgetviillalarra.hogia..rnegkotdsrckeiiilo-lelzdlogwcrzode'
n'ili iitrartiisbrt vitelc et dek''ilrcn irz'
,tuplan u, oTp Bank Nvn ;elzel"ogogdnak foldhiiarali
illerule a jelzrilogog l:q^169" :1eljeg1.es
rr\
iller6kes Foldhivataln6l etlar'es annai lioitseg6t viseli.
-h':z r sz':tziirliil:rrti'r l'al 'r'i
Nvr''
attllt
tjtp
friss,'-tlt;;;t;;pt;t'
igazol6
bejegyz6s6t
irapon beltii trenl'rljtj a

i,
zrl"'''

,l
OB 8400-20r 1-0958

- Szrimlatulajdonos kotelezettsdget v6llal arra, hogy a jelen hitelhez kapcsol6d6 kdzbeszerz6si
eljdrds kerei6ben, az OTP eank t'lyrt. 6ltal elfogadott ingatlanokra' amelYg\en 6pitm6ny
beliil
tai,{lhat6 6s nem rendelkezik 6rv6nyes biztosftrissil, szerzoci6skdt6st kdveto 30 napon
benyrijtja'
6]aSTP Bank Nyn. -re engedm6nyezi 6s azr tdszlre
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