
ElokeszIto szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly

Keszitette: Horich Szilvia gazdasagi vezeto, Tiszai Arpad ugyosztalyvezeto i

Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester

A kepviselo-testiileti tiles idopontja: 2021. december 16. .................sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi atmeneti 
gazdalkodasarol szolo rendelet megalkotasara, valamint az Onkormanyzat 2022-2023. evi 
koltsegveteset erinto dontesekre

A napirendet nyilvanos tilesen kell targyalni, a rendelet megalkotasahoz es a hatarozati javaslatok 
elfogadasahoz mindsitett tobbseg szukseges.

JOG! KONTROLL:

Beterjesztesre alkalmas

ZILVIA

ALJEGYZO

f)R.^

Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi X
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi -
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi 
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi -
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

Hatarozati javaslat a Bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek a rendelet megalkotasat es 
a hatarozatok elfogadasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi 
atmeneti gazdalkodasarol szolo rendelet megalkotasara

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny (tovabbiakban: Aht.) 24. § (3) 
bekezdeseben foglaltak szerint a 2022. evi koltsegvetesi rendelet-tervezetet a polgarmester 
2022. februar 15-ig nyujtja be a Kepviselo-testuletnek.
A Kepviselo-testiilet az atmeneti gazdalkodasrol az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben 
meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben rendeletet alkot a helyi onkormanyzatok es 



szerveik, a kbztarsasagi megbizottak, valamint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladat- 
es hataskbreirbl szolo 1991. evi XX. torveny 138. § (1) bekezdes 1) pontja szerint.
Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet felhatalmazza a polgarmestert a helyi 
bnkormanyzat es koltsegvetesi szervei beveteleinek folytatblagos beszedesere es kiadasainak 
teljesitesere, valamint meghatarozza az atmeneti gazdalkodas szabalyait az alabbiak szerint:

- a koltsegvetesi gazdalkodas atmeneti finanszirozasanak altalanos eljarasi rendje,
- a Jozsefvarosi Onkormanyzat intezmenyei reszere folyositando tamogatasok 

utalasanak es felhasznalasanak rendje,
- az bnkormanyzati feladatokat ellato gazdasagi tarsasagok finanszirozasanak, a 

megkotott szerzbdesekbbl, a kepviselb-testiileti kbtelezettsegvallalasokbol eredo 
fizetesi kbtelezettsegek teljesitesenek rendje,

- a kozponti kbltsegvetesbbl leutalasra kerulb allami tamogatasok tovabb utalasara 
vonatkozo szabalyok,

- a felujitasi, fejlesztesi feladatok folyamatossaganak biztositasa erdekeben a 
kbtelezettsegvallalasok, kifizetesekrendje.

Az Aht. 25. § (2) bekezdesenek megfelelben az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendeletben 
meg kell hatarozni a felhatalmazas idbtartamat, mely az uj koltsegvetesi rendelet hatalyba 
lepesenek napjan megszunik.
Az Aht. 25. § (4) bekezdese szerint a 2022. evi koltsegvetesi rendeletet az atmeneti 
gazdalkodasrol szolo rendeletben adott felhatalmazas alapjan beszedett bevetelek es teljesitett 
kiadasok beepitesevel kell a Kepviselb-testuletnek elfogadnia.
Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet megalkotasa megteremti a jogszabalyi kereteket az 
bnkormanyzat atmeneti gazdalkodasahoz a 2022. evi eredeti kbltsegvetesrbl szolo rendelet 
elfogadasanak es hatalyba lepesenek napjaig tarto idbszakban.

B. A 2022. evi folyoszamla-hitelkeret jovahagyasa

A Budapest Fbvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat gazdasagi helyzete - a 
magyarorszagi telepiilesi bnkormanyzatok nagy reszehez hasonloan - a koronavirus-jarvany 
kitbreset kbvetoen a korabbinal lenyegesen bizonytalanabba valt.

Mig a jarvanyhoz kapcsolodban a 2020-2021. ev soran meghozott kormanyzati intezkedesek 
es a COVID-jarvany miatti gazdasagi valsag egyiittes eredmenyekent az bnkormanyzatnak az 
elsbsorban a mukbdesi beveteleit erintb jelentbs bevetel kiesesekkel kell szamolnia, a 
kiadasok szamos tenyezbnek kbszbnhetben (kbtelezb minimalber es garantalt berminimum- es 
illetmenynbvekedes fedezetenek biztositasa, energiaarak novekedese, gyorsulo utemii 
inflacio-nbvekedes stb.) folyamatosan nbvekednek. A bizonytalansagot nbveli, hogy a 
Kormany az onkormanyzati szektort (is) komolyan erintb gazdasagi intezkedesekrbl 
elbzetesen nem egyeztet az bnkormanyzatokkal, igy a dbntesek vegrehajtasa, illetve azok 
gazdasagi hatasainak felmerese es a karos hatasok csbkkentese kulbnbsen nehez feladat.

A kormanyzati dbntesek 2021-ben a gepjarmuado 100%-anak elvonasat, az adomertekek es 
minden egyeb mas bnkormanyzat altal beszedett dijak emelesenek moratoriumat rendeltek el 
es ezen moratoriumok a 2022. evben is folytatbdni fognak a gazdasag ujrainditasa, mint 
kiemelt kormanyzati prioritas megvalbsitasa erdekeben. Az elfogadott jogszabalyok szerint 
marad az iparuzesi ado 2%-os mertekenek 1%-ra tbrtenb merseklese is, mely a potencialisan 
beszedhetb mukbdesi beveteleinket tekintve talan a legsulyosabban erinti bnkormanyzatunkat. 
Mindezek mellett a Kormany a Jozsefvarosi Onkormanyzatot semmilyen kompenzacioban 
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hem reszesitette a reszletesen kimutatott kieso bevetelei es a kozel 200 M Ft-ra tehetd jarvany 
elleni vedekezesre forditott, nem tervezett tobbletkiadasai ellenere, mikozben mas 
bnkormanyzatok reszere egyedi dontessel biztositotta a kieso forrasaik potlasat.
Mindezek az onkormanyzat mukodesi es koltsegvetesi komyezetenek nagyfoku 
bizonytalansagat okozzak, mikozben az onkormanyzat ilyen korulmenyek kozott is el kell, 
hogy lassa a torvenyben meghatarozott kotelezo feladatait es ehhez a penzugyi forrasokat, ha 
kell az aktualis esjovoben tervezett onkent vallalt feladatai rovasara, de biztositania kell.
A fentiek ellenere a Jozsefvarosi Onkormanyzat gazdalkodasanak egyensulya biztositott volt 
az elmult ket esztendoben is. Ki kell emelni, hogy az Onkormanyzat likviditasi helyzete (a 
vele szemben allo mindenkori kovetelesek kielegitesere rendelkezesre allo penzeszkozok 
mennyisege) kedvezd, tehat az Onkormanyzat a fennallo kotelezettsegeinek eleget tudott es 
varhatdan ajovoben is eleget fog tenni.
A kiszamithatatlan mukodesi es gazdalkodasi komyezett fokozott koltsegvetesi garanciak 
beepitesere szoritjak az onkormanyzatokat, mivel sem a kiadasok, sem a bevetelek varhato 
merteke nem tervezheto a korabban szokott modon es mertekben. A fentebb reszletezett 
bizonytalansagok miatt a jelenlegi, megfeleld likviditas mellett is esszeru es indokolt a 
rendelkezesre allo eszkozeink alapjan a lehetseges biztonsagi intezkedesek meghozatala.

Fentiek alapjan a gazdalkodasunk likviditasanak mindenkori biztositasara az Onkormanyzat 
szamlavezeto penzintezete altal biztositott folyoszamlahitel keretet, mint mukddesiink 
egyfajta garanciajat javaslom jovahagyni.
Az Onkormanyzat likviditasanak folyamatos biztositasa es biztonsaga erdekeben javasolt az 
esetlegesen felmeriilo atmeneti fizetesi nehezsegek athidalasat szolgalo hitelkeret biztositasa. 
A Jozsefvarosi Onkormanyzat az OTP Bank Nyrt.-vel 2020. december 29-en kotott fizetesi 
szamla-keretszerzodest a 2021. januar 1-tol 2024. december 31-ig tarto idoszakra. A 
bankszamla szerzodes kiegeszitesekent, kedvezd kondiciok mellett lehetoseg van a 2022. evre 
vonatkozoan folyoszamla-hitelkeret biztositasara, melyre kizarolag az Onkormanyzat 
szamlavezeto penzintezete jogosult. A hitelkeret igenybevetelere vonatkozo dontes a 
Kepviselo-testiilet hataskdre, azzal, hogy a Magyarorszag gazdasagi stabilitasarol szolo 2011. 
dvi CXCIV. torveny 10. § (3) bekezdes b) pont alapjan nines sziikseg a Kormany 
hozzajarulasara az onkormanyzat naptari even beliil lejaro adossagot keletkezteto ugyletehez.

Hangsulyozni kell, hogy az Onkormanyzat rendelkezesre allo, szabad penzeszkozeinek 
allomanyara tekintettel, elorelathatdan 2022. december 31-ig nem lesz sziikseg a hitelkeret 
igenybevetelere. A hitelkeret- szerzodes megkotese gazdalkodasi es penzugyi biztonsagi 
intezkedes, az Onkormanyzat likviditasat veszelyezteto, jelenleg elore nem lathato, 
esetlegesen bekovetkezo negativ kulso hatasok kivedesere szolgal.

A szerzodesben rogzitett kondiciok szerint a szamlavezeto penzintezet sem a szerzodesben 
foglalt hitel-keret kezeleseert, sem a rendelkezesre tartasaert nem szamol fel koltseget, az 
Onkormanyzat reszere kiadast kizarolag a tenylegesen igenybe vett folyoszamlahitel 
torlesztese, valamint az az utan felszamitott kamat jelenthet, melynek merteke a mellekelt 
szerzodestervezet szerint valtozo. Az eves kamat merteke megegyezik az alabbiak szerint 
megallapitott kamatbazis (referencia kamat)+kamatfelar osszegevel. Kamatbazis: 1 havi 
BUBOR. Kamatfelar: 1,10% / ev.

Mindezek alapjan elmondhato, hogy a hitel felvetelere vonatkozo szerzodeses kondiciok 
rendkivul kedvezoek az Onkormanyzat szamara, illetve tenyleges koltseg csak akkor meriil 
fel, ha elni szukseges a hitelfelvetel lehetosegevel.
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A kolcson folydsitasa olyan modon tortenik, hogy a bank a folyoszamla-hitelkeret terhere - 
annak osszegen belul - teljesiti mindazon kifizeteseket, melyek teljesitesehez a 
szamlatulajdonos koltsegvetesi elszamolasi szamlajan nem all rendelkezesre a sziikseges 
penziigyi fedezet. A folyoszamlahitel a koltsegvetesi folyoszamlan kialakult negativ egyenleg 
finanszirozasara szolgal, es a hiteldij (kamat) megfizetese is kizarolag a tenylegesen igenybe 
vett kolcson osszeget terheli. A kolcson es az ahhoz kapcsolodo kiadasok visszafizetesere az 
Onkormanyzat koltsegvetesi elszamolasi szamlara erkezo 2022. evi sajat bevetelei - allami 
altalanos es agazati tamogatas, helyi ado bevetelek - nyujtanak fedezetet.

Az eloterjesztes 2. mellekletet kepezo folyoszamlahitel szerzodes tervezet alapj an javaslom, 
hogy a hi tel osszeget az OTP Bank Nyrt. az alabbiak szerint tartsa rendelkezesunkre a 2022. 
evben: •

2022. januar 3-tol 2022. oktober 10-ig 800 millid Ft, 2022. oktober 11-tol 2022. december 30- 
ig 500 millid Ft osszegben.

Az Onkormanyzat likviditasat biztosito jelenlegi penzeszkoz-allomany ismeretenek 
birtokaban a hitelkeret fenntartasa tovabbi biztonsagot jelent az Onkormanyzat 2022. evi 
feladatainak ellatasahoz.

A Kepviselo-testulet Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szold 36/2014. (XL 06.) 
dnkormanyzati rendelet 7. sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerint barmely dnkormanyzati 
szerzodes megkotese a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag feladat- es hataskore, azonban a 
kepviselo-testiilet az atruhazott hataskor gyakorlasat barmikor indokolas nelkiil magahoz 
vonhatja azzal, hogy az nem mindsiil a hataskor visszavonasanak.

C. A 2022-2023. evi koltsegvetest erinto dontesek, eldzetes kotelezettsegvallalasok

A tobb evet erinto kotelezettsegvallalasrol szold dontesek, lgy a 2022-2023. evi koltsegvetes 
terhere vallalt eldzetes kotelezettsegvallalasok kizarolagos kepviselo-testuleti hataskorbe 
tartoznak. Az alabbiakban felsorolt feladatok ellatasat biztosito hatarozott ideju szerzodesek 
reszben 2021. december 31. napjaval, reszben a 2022. evben a koltsegvetes elfogadasanak 
yarhato idopontja elott lejamak, ezert javaslom a folyamatos feladat ellatas erdekeben az 
ehhez sziikseges penziigyi fedezet biztositasat eldzetes kbtelezettsegvallalas kereteben, 
valamint az dnkormanyzati szerzodesek eseteben a szerzodesek megkotesere, mddositasara 
vonatkozo dbntes meghozatalat:

a) A felelos akkreditalt kozbeszerzesi szakerto szerzodese 2022. februar 10-en lejar. A 
2022-2023. evi kozbeszerzesek zavartalan, gyors es szabalyszeru lebonyolitasahoz 
sziikseges felelos akkreditalt kozbeszerzesi szakerto kivalasztasa, es szerzodes 
megkotese a 2022. evi koltsegvetesi rendelet elfogadasa elott. Az dsszeg a 2021. evi 
kozbeszerzesi tanacsadoi dij alapjan keriilt kiszamitasra. Fentieknek megfeleloen a 
szerzodes fedezetere a penziigyi fedezet biztositasa a 2022. es 2023. evekben egyarant 

•29.000.000 Ft + AFA/ev, minddsszesen tehat 58.000.000 Ft + AFA osszegben 
/ sziikseges.

b) Az Onkormanyzat 2021. evi (a targyev soran feltart, korabbi evekre eredeztetheto 
szamviteli hianyossagok okozta elteresek miatt un. „haromoszlopos”) beszamolojanak 
osszeallitasahoz, a zarszamadasi rendelet elokeszitesehez, es az operativ penziigyi- 
szamviteli folyamatok attekintesehez es ujra szabalyozasahoz kapcsolodo feladatok 
ellatasa soran felvetodo szakmai kerdesekhez kapcsolodoan tanacsadoi tevekenyseg 
ellatasara netto 2.000.000 Ft + AFA (bmtto 2.540.000 Ft) osszegben javaslom
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tanacsadoi szerzodes megkoteset a Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly munkajanak 
segitese erdekeben. A penzugyi fedezet biztositasahoz szukseges a 2022. evi elozetes 
kotelezettsegvallalasrol szolo dontes. Javaslom, hogy a szerzodes fedezete a 2022. 
evben a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben keriiljon tervezesre.

c) Az Onkormanyzat feladat ellatasahoz kapcsolodoan felmeriilt AFA, SZJA es egyeb 
adoiigyi kerdesek kapcsan a korabbi evekhez hasonloan, indokolt adotanacsado 
munkajanak igenybevetele is. Eire a celra az elmult evben havi 200.000 Ft + AFA, 
eves szinten 2.400.000 Ft + AFA (brutto 3.048.000 Ft) osszegben biztositottunk 
fedezetet. Javaslom, hogy a szerzodes fedezetet a 2022. evben valtozatlan 
keretosszeggel tervezziik a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben.

d) A Polgarmesteri Hivatal 2020. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig berleti es 
fenntartasi szerzodest kotott tavkozlo halozat elhelyezese celjara. A megjelolt optikai 
kabelek jelenleg is a terfigyelo rendszer reszei, kamerakep- illetve adatatvitel celjara 
szolgalnak. Javaslom, hogy a megkiildott szerzodestervezet valtozatlan osszegben 
keriiljon megkotesre, mert megszuntetese eseten a vezetekes halozat jelentos 
koltseggel jaro bovitesere lenne sztikseg. A 2022-2023. evre kotendo szerzodes 
penzugyi fedezetet a fenntartasi dijra havi 36.810 Ft + AFA, eves szinten brutto 
561.000 Ft osszegben szukseges biztositani a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben, 
a Magyar Telekom az alepitmenyre berleti dijat nem szamol fel reszunkre.

e) A pszichiatriai betegek nappali ellatasara - kotelezo onkormanyzati feladat - hatarozott 
idotartamra 2021. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig ellatasi szerzodest 
kotott az Onkormanyzat:
• a Moravcsik Alapitvannyal (szekhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), 550.000 Ft/ho 

szolgaltatasi dijon,
• a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kdzhasznu 

Nonprofit Kft.-vel (szekhely: 1083 Budapest, Prater u. 44. fszt. 5/0), 300.000 Ft/ho 
szolgaltatasi dijon.

Javaslom, hogy a 2022. evben mindket szolgaltatoval valtozatlan szolgaltatasi dijjal 
keruljdn a szerzodes ervenyessege meghosszabbitasra, a Moravcsik Alapitvannyal 
megkotendo szerzodesre brutto 6.600.000 Ft osszegben, a Szigony Kdzhasznu 
Nonprofit Kft.-vel megkotendo szerzodesre brutto 3.600.000 Ft osszegben biztositani 
a szukseges penzugyi fedezetet.
A kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIIL torvenyt (tovabbiakban: Kbt.) 111. § b) 
pontja ertelmeben a gyermekek vedelmerdl es a gyamtigyi igazgatasrol szolo torveny 
alapjan gyermekotthonban, illetve lakasotthonban elhelyezett gyermekek teljes 
ellatdsara, illetve utogondozoi ellatasban reszesulok, valamint a szocialis igazgatasrol 
es szocialis ellatasokrol szolo 1993. evi III. torveny 59-85/A.§-aban szabalyozott 
szocialis szolgaltatasok koreben ellatottak teljes ellatasara szolgalo arubeszerzes es 
szolgaltatas megrendelese eseten nem kell alkalmazni.
A pszichiatriai betegek nappali ellatasa az Szt. 65/F. §-a alapjan szocialis szolgaltatas, 
amelynek erteke nem eri el a kozbeszerzesi ertekhatart. A Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat IV/l/c pontja alapjan a nyilt 
palyaztatas alol is mentes, mivel az egyiittmukodesi megallapodas szerinti szolgaltatas 
a Kbt. 111. § b) pontjaban meghatarozott kiveteli korbe tartozik.

f) Az Onkormanyzat a Jozsefvarosi haziorvosi eletpalyamodell kereteben evek ota 
tamogatast nyujt - onkent vallalt feladatkent - a keriiletben teriileti ellatasi 
kotelezettseggel orvosi tevekenyseget folytato haziorvosoknak:



• a 1088 Budapest, Mikszath ter 4. szam alatti haziorvosi rendeld eseteben recepcids 
foglalkoztatasahoz 2 fo tekinteteben (havi brutto 150.000 Ft/fb + jarulekai) 
osszegben,

• a 1089 Budapest, Orczy ut 31. szam alatti haziorvosi rendeld eseteben liftkezelo 
foglalkoztatasahoz 1 fb tekinteteben (havi brutto 170.000 Ft + jarulekai) osszegben.

Javaslom a sziikseges penziigyi fedezet biztositasat a 2 fo recepcids foglalkoztatasara 
brutto, jarulekokkal nbvelt osszegben, 4.068.000 Ft, a liftkezelo foglalkoztatasara 
brutto, jarulekokkal novelt osszegben 2.305.200 Ft, mindbsszesen 6.373.200 Ft 
osszegben es a szerzbdesek megkoteset a 2022. evre.

g) A Nemzeti Kbzszolgalati Egyetemmel (szekhely: 1083 Budapest, Ludovika ter 2., 
statisztikai szamjel: 15795719-8542-312-01, adoszam: 15795719-2-51) onkent vallalt 
feladatkent hatarozott idbre, 2021. december 31. napjaig szolo egyuttmukodesi 
megallapodast kbtbtt a Ludovika Arena Uszoda kedvezmenyes hasznalata targyaban, 
Jozsefvaros allandb lakosai, es a Jozsefvaros erdekeben mukodb egyes testiiletek, 
szervezetek tagjai, foglalkoztatottjai kedvezmenyes sportolasi lehetbsegenek 
biztositasa erdekeben. Javaslom a megallapodas ervenyessegi idejet 2022. evre 
meghosszabbitani, ennek erdekeben pedig az Onkormanyzat 2022. evi 
kbltsegveteseben brutto 3.600.000 Ft penziigyi fedezet biztositasat.

h) Az Onkormanyzat 2021. januar 1-tol december 31-ig tarto hatarozott idbre megbizasi 
szerzbdest kbtbtt a Dr. Kiss Imre Laszlo Ugyvedi Irodaval jogi tanacsadasi 
tevekenyseg ellatasara (jogsegelyszolgalat). A szolgaltatas fenntartasa, igy a szerzbdes 
ervenyessegenek meghosszabbitasa a 2022. evben is indokolt, a szerzbdeses bsszeg 
valtozatlan merteku, 250 000 Ft + 67.500 Ft AFA /ho, ez eves szinten, 12 hbnappal 
szamolva 3.000.000 Ft + 810.000 Ft AFA, brutto 3.810.000 Ft bsszegu penziigyi 
fedezet biztositasat igenyli.

i) A kbzteriileti terfigyelb kamerarendszer mukbdteteset es a kamerak figyeleset a VIII. 
keriileti Rendbrkapitanysag vegzi, melyhez az Onkormanyzat minden evben 
tamogatasi szerzbdes kereteben finanszirozast biztosit a feladat ellatasa erdekeben. 
Javasolt, hogy a korabbi evekhez hasonloan az Onkormanyzat a kamerarendszer 
miikbdtetesre 65.000.000 Ft-ot, a rendbrbk tulorajanak finanszirozasara 55.000.000 Ft- 
ot, azaz a 2022. evben mindosszesen 120.000.000 Ft tamogatast biztositson es a 
Budapest! Rendbr-fbkapitanysaggal a 2021. evre megkbtbtt tamogatasi szerzbdessel 
azonos tartalommal 2022. januar 1. napjatbl 2022. december 31. napjaig tamogatasi 
szerzbdes keruljbn megkbtesre.

j) A keriiletben kiilbnbbzb helyszineken 5 db mobil WC-t iizemeltet a JGK, melyek 
iizemeltetesi szerzbdese 2021. december 31-en lejar. Ahhoz, hogy a JGK a sziikseges 
beszerzesi eljarast le tudja folytatni es az iizemeltetesi szerzbdest 2022. januar 1-tol 
meg tudja kbtni az iizemeltetes folyamatossaga erdekeben, elbzetes 
kbtelezettsegvallalas sziikseges, mert ennek hianyaban csak az onkormanyzat 2022. 
evi kbltsegvetesenek elfogadasat kbvetben tud a gazdasagi tarsasag kbtelezettseget 
vallalni. Javaslom, hogy az Onkormanyzat a 2021. evi bsszeggel azonos mertekben, a 
keriiletben 5 db mobil WC uzemeltetesere a 2022. evi kbltsegvetesben tervezetten 
brutto 5.000.000-Ft osszegben biztositson fedezetet a JGK varosiizemeltetesi 
kbzszolgaltatasi szerzbdese alapjan folybsitott kompenzacio keretenbelul.
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II. A beterjesztes indoka
A. Az Aht. 24. § (3) bekezdeseben foglaltak szerint a 2022. evi kbltsegvetesi rendelet- 
tervezetet a polgarmester 2022. februar 15-ig nyujtja be a kepviselb-testiiletnek.
Tekintettel arra, hogy Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete a 2021. evben 
nem alkotja meg a 2022. evi kbltsegvetesi rendeletet, ezert a bevetelek folyamatos beszedese 
es a szukseges kiadasok zavartalan teljesitese erdekeben indokolt rendeletet alkotni az 
atmeneti gazdalkodasrol.

Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet felhatalmazza a polgarmestert a helyi 
onkormanyzat es kbltsegvetesi szervei beveteleinek folytatblagos beszedesere es kiadasainak 
teljesitesere, valamint meghatarozza az atmeneti gazdalkodas szabalyait.

B. A kepviselo-testulet dbntese szukseges a folybszamla-hitelkeret jbvahagyasarol es a 
szerzbdes megkbteserbl, valamint anol, hogy a hitelkeret esetleges igenybevetele eseten az 
Onkormanyzat a 2022. evi kbltsegveteseben biztositja a felmerulb igenybeveteli es 
visszafizetesi kbltsegekre szukseges penziigyi fedezetet.
A Magyarorszag gazdasagi stabilitasarbl szolo 2011. evi CXCIV. tbrveny 10. § (3) bekezdes 
b) pontja szerint az onkormanyzat naptari even belul lejaro adbssagot keletkeztetb ugyletehez 
- azaz a mukbdesi celu, naptari even beliil lejaro likvid hitel felvetelehez - a Kormany 
hozzajarulasanem szukseges.
C. A folyamatos feladatellatas erdekeben a 2022. es a 2023. evi kbltsegvetes terhere 
javasolt elbzetes kbtelezettsegvallalasokrol a Kepviselo-testulet jogosult dbnteni, az 
bnkormanyzati szerzbdesek megkbtese erdekeben. Javasolt, hogy a Kepviselb-testiilet a 
Kbltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag szerzbdeskbtesek es modositasok tekinteteben a hataskbr 
gyakorlasat a hatarozati javaslat 7-10. pontjaban felsorolt szerzbdesek eseteben magahoz 
vonja azzal, hogy az nem minbsul a hataskbr visszavonasanak.

III. A dbntes celja, penziigyi hatasa
A. Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet megalkotasa megteremti a jogszabalyi 
kereteket az Onkormanyzat atmeneti gazdalkodasahoz a 2022. evi eredeti kbltsegvetesrbl 
szolo rendelet elfogadasanak es hatalyba lepesenek napjaig tartb idbszakban.
Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelettel biztosithato a folyamatos mukbdes, a likviditas, 
a vallalt kbtelezettsegek teljesitese a 2021. evi kbltsegvetesben tervezett elbiranyzatok 
idbaranyos mertekeben.
B. A folyoszamla hitelkeret biztositasara vonatkozb dbntes a 2022. evre vonatkozoan 
abban az esetben keletkeztet kbltsegvetesi es penziigyi kbtelezettseget, amennyiben az 
Onkormanyzat igenybe veszi a hitelkeretet. Ebben az esetben a tenylegesen igenybe vett 
folyoszamlahitel bsszegenek, valamint az igenybevett hitel bsszegere felszamitott kamat 
bsszegenek penziigyi fedezetet biztositani kell a kbltsegvetesben, erre vonatkozoan pedig a 
kepviselb-testiilet elbzetes kbtelezettseg-vallalasa szukseges.
C. A 2022-2023. evi kbltsegvetes terhere javasolt kbtelezettsegvallalasok penziigyi 
fedezetet az Onkormanyzat mukbdesi bevetelei biztositjak.
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IV. Jogszabalyi kornyezet
A. A kepviseld-testiilet az dnkormanyzati rendeletet az Aht. 25. § (1) bekezdese, a 
Magyarorszag helyi onkormanyzatairbl szblb 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: 
Motv.) 42. § 1. pontja alapjan hozza meg. Az Motv. 46. §-a alapjan az elbterjesztes nyilvanos 
ulesen targyalandb, a rendelet elfogadasahoz az Motv. 50. §-a alapjan, a hatarozati javaslat 
elfogadasahoz a Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) dnkormanyzati rendelet 30. § (2) bekezdese es 6. mellekletenek 6. pontja 
alapjan mindsitett tobbseg sziikseges.
B. Az Aht. 84. § (4) bekezdese szerint a helyi onkormanyzat hitelfelvetele, 
kotvenykibocsatasa fedezeteul az dnkormanyzati tbrzsvagyon, a helyi onkormanyzat altalanos 
mukodesenek es agazati feladatainak tamogatasa es a koltsegvetesi tamogatas nem 
hasznalhatb fel. Ez az elbiras nem vonatkozik a naptari even beliil lejaro, Gst. szerinti 
adossagot keletkeztetb ugyletre, amelynek fedezeteul a helyi bnkormanyzatok altalanos 
mukodesenek es agazati feladatainak tamogatasa felhasznalhatb.
A Magyarorszag gazdasagi stabilitasarbl szolo 2011. evi CXCIV. torveny 10. § (3) bekezdes 
b) pont alapjan nines sziikseg a Kormany hozzajarulasara az onkormanyzat naptari even belul 
lejaro adossagot keletkeztetb ugyletehez.
A Kepviseld-testulet Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 7. sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerint 
barmely dnkormanyzati szerzbdes megkbtese a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag feladat- 
es hataskore. Az SZMSZ 31. § (1) bekezdese szerint a Kepviseld-testiilet az atruhazott 
hataskor gyakorlasat barmikor indokolas nelkul magahoz vonhatja azzal, hogy az nem 
minbsul a hataskbr visszavonasanak.
C. Az Aht. 36. § (5a) bekezdese szerint az allamhaztartas dnkormanyzati alrendszereben 
a koltsegvetesi evet kovetb ev vagy evek kiadasi elbiranyzatai terhere kbtelezettsegvallalasra 
az iranyito szerv altal megallapitott, ennek hianyaban a koltsegvetesi ev kiadasi 
elbiranyzataival megegyezb dsszegu kiadasi elbiranyzatok szabad elbiranyzatanak mertekeig 
keriilhet sor, amelynek fedezetet a kotelezettseget vallalonak a tervezesekor biztositania kell. 
A 2021. evi kbltsegvetesrdl szolo 5/2021. (II. 25.) ok. rendelet 5. § (3) bekezdese alapjan a 
targyevet kovetb evekre szolo, tbbb evet erintb kbtelezettsegvallalasrbl a kepviselb-testiilet 
jogosult dbnteni.

Rendele taiko t as!
Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete megalkotja ..../2021.(......) 
dnkormanyzati rendeletet a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrbl. A rendelet elfogadasa 
mindsitett tbbbseget igenyel.

Mellekletek:

1. Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat 2022. evi atmeneti gazdalkodasrbl szblb 
..../2021. (......) dnkormanyzatirendelet-tervezet
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2. OTP Bank Nyrt-vel megkotendo, 2022. evre vonatkozo folyoszamla-hitelkeret 
szerzodes tervezete

I. Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2021. szamu hatarozata

a 2022. evi folyoszamla-hitelkeret jovahagyasardl

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. az OTP Bank Nyrt-nel a 2022. evben legfeljebb minddsszesen 800 millid Ft osszegti 

folyoszamlahitelt vesz fel, az alabbi hitelkeret biztositasaval:
legkorabban 2022. januar 3-tol 2022. oktober 10-ig a rendelkezesre tartott dsszeg 800 
millid Ft, 2022. oktober 11-tdl legkesobb 2022. december 30-ig a rendelkezesre tartott 
dsszeg 500 millid Ft, azzal a feltetellel, hogy a hitelallomany egyenlege 2022. 
december 31 -en 0 Ft legyen;

2. jovahagyja az OTP Bank Nyrt-vel megkotendo, 2022. evre vonatkozo folyoszamla- 
hitelkeret szerzodest a jelen eldterjesztes 2. melleklete szerinti tartalommal;

3. a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsagnak a Kepviseld-testiilet Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL 06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
SZMSZ) 7. sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerinti atruhazott feladat- es hataskdrenek 
gyakorlasat az SZMSZ 31. § (1) bekezdese szerint magahoz vonja es az eldterjesztes 
2. melleklete szerinti tartalommal jovahagyja az OTP Bank Nyrt. szamlavezetd 
penzintezettel megkotendo, 2022. evre vonatkozo folyoszamla-hitelkeret szerzodest;

4. felhatalmazza a polgarmestert, hogy a 2022. evi folyoszamla-hitelkeret biztositasa 
erdekeben az OTP Bank Nyrt-nel eljarjon, az ugylet egyeb felteteleiben 
megallapodjon, es a folydszamlahitel szerzodest alairja az Onkormanyzat 
kepviseleteben;

5. az Onkormanyzat a 2022. evi koltsegveteseben biztositja a folyoszamla-hitelkeret 
igenybevetele eseten az igenybevett hitel visszafizetesenek koltsegeire sziikseges 
penziigyi fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi sajat bevetelei - allami altalanos es 
agazati tamogatas, helyi add bevetelek - terhere.
Kotelezettseget vallal arra, hogy a folydszamlahitel igenybevetelenek es 
visszafizetesenek idotartama alatt a kert hitelt es az ahhoz kapcsolodo koltsegeket az 
Onkormanyzat a 2022. evi kbltsegvetesebe betervezi es jovahagyja, illetve a targyevi 
koltsegvetesi eldiranyzat-mddositasok soran figyelembe veszi.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az 1-3. pont eseteben: 2021. december 16., a 4. pont eseteben 2022. januar 3. (a 
folydszamlahitel szerzodes alafrasara), a 5. pont eseteben az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesenek es annak evkozi mddositasainak jovahagyasa

A dontesek vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Koltsegvetesi es Penziigyi 
Ugyosztaly ;
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IL Hatarozati javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.../2021. (............. ) szamu hatarozata

a 2022-2023. evi koltsegvetest erinto elozetes kotelezettsegvallalasokrol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a felelds akkreditalt kozbeszerzesi szakertdi tevekenyseg ellatasara az Onkormanyzat 
2022-2023. evi koltsegveteseiben penzugyi fedezetet biztosit, evenkenti bontasban az 
alabbi osszegekben:

2022-ben: 29.000.000 Ft + AFA,
2023-ban: 29.000.000 Ft + AFA;

2. a penziigyi-szamviteli tanacsadoi tevekenyseg ellatasara az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben a Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben tervezetten netto 2.000.000 Ft 
+ Afa (brutto 2.540.000 Ft) osszegben penzugyi fedezetet biztosit;

3. az adotanacsadoi feladatok ellatasara az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben a 
Polgarmesteri Hivatal koltsegveteseben tervezetten netto 2.400.000 Ft + Afa (brutto 
3.048.000 Ft) osszegben penzugyi fedezetet biztosit;

4. a Polgarmesteri Hivatal altal tavkozlo haldzat elhelyezese celjara kotendo berleti es 
fenntartasi szerzddes penzugyi fedezetere az Onkormanyzat 2022. es 2023. evi 
koltsegveteseben 441.720 Ft+Afa/ev, brutto 561.000 Ft/ev osszegben penzugyi fedezetet 
biztosit;

5. az Onkormanyzat a pszichiatriai betegek nappali ellatasara - kdtelezd onkormanyzati 
feladat - hatarozott idotartamra, 2021. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig kotott 
ellatasi szerzddesek ervenyessegenek idotartamat 2022. december 31. napjara mddositja, 
melyre a szukseges penzugyi fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben az 
alabbiak szerint biztositja:
- a Moravcsik Alapitvany (szekhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.) eseteben 550.000 

Ft/ho, minddsszesen a 2022. evben 6.600.000 Ft szolgaltatasi dij kerul tervezesre;
- a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kozhaszmi Nonprofit 

Kft. (szekhely: 1083 Budapest, Prater u. 44. fszt. 5/U) eseteben 300.000 Ft/ho, 
minddsszesen eves szinten 3.600.000 Ft szolgaltatasi dij kerul tervezesre;

6. a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsagnak a Kepviseld-testulet Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 
7. sz. mellekletenek 1.1.1. pontja szerinti atruhazott feladat- es hataskorenek gyakorlasat 
az SZMSZ 31. § (1) bekezdese szerint magahoz vonja es jelen hatarozat 7-10. pontja 
szerinti tartalommal jovahagyj a a hatarozat 7-10. pontja szerinti szerzodeseket;

7. a Jdzsefvarosi haziorvosi eletpalyamodell kereteben tamogatast nyujt a 2022. evben 2 fd 
recepcios foglalkoztatasara 4.068.000 Ft, a liftkezelo foglalkoztatasara 2.305.200 Ft, 
minddsszesen 6.373.200 Ft osszegben - onkent vallalt feladatkent - a keruletben teriileti 
ellatasi kotelezettseggel orvosi tevekenyseget folytato haziorvosoknak, ezzel egyidejiileg a 
2021. evre megkotott tamogatasi szerzddessel azonos tartalommal 2022. januar 1. napjatol 
2022. december 31. napjaig tamogatasi szerzodest kot az alabbiak szerint:
- az 1088 Budapest, Mikszath ter 4. szam alatti haziorvosi rendelo eseteben recepcios 

foglalkoztatasahoz 2 fo tekinteteben (havi brutto 150.000 Ft/fo + jarulekai) 12 hdnapra 
2022. januar 1. napjatol - 2022. december 31. napjaig 4.068.000 Ft tamogatast nyujt a 
Dobo Katalin Csaladorvosi Beteti Tarsasagnak (szekhely: 1125 Budapest, Dios arok
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16.3. ep.fszt.4., cegjegyzekszam: 01 06 619679, adoszam: 29114346-1-43, kepviseli: 
Dr. Dobo Katalin), es a MONKINA Kereskedelmi es Szolgaltato Beteti Tarsasagnak 
(szekhely: 2143 Kistarcsa, Kapolna u. 44/a., cegjegyzekszam: 13 06 055101, adoszam: 
28421467-2-13, kepviseli: Dr. Lazar Laszlo) egyenlo aranyban,

- az 1089 Budapest, Orczy ut 31. szam alatti haziorvosi rendelo eseteben liftkezelo 
foglalkoztatasahoz 1 fo tekinteteben (havi 170.000 Ft + jarulek) 12 honapra 2022. 
januar 1. napjatol - 2022. december 31. napjaig 2.305.200 Ft tamogatast nyujt a HE
RA - MEDICA Haziorvosi Szolgaltato Kiemelkedo Nonprofit Korlatolt Felelossegu 
Tarsasagnak (szekhely: 1089 Budapest, Orczy ut 31.1.em., cegjegyzekszam: 01 09 
917950, adoszam: 18158036-1-42, kepviseli: Dr. Heczcy Andras); 7 c b

8. az Onkormanyzat a Nemzeti Kdzszolgalati Egyetemmel (szekhely: 1083 Budapest, 
Ludovika ter 2., statisztikai szdmjel: 15795719-8542-312-01, adoszam: 15795719-2-51) 
onkent vallalt feladatkent a 2021. julius 1. napjatdl 2021. december 31. napjaig a 
Ludovika Arena Uszoda kedvezmenyes hasznalata targyaban megkotott egyuttmukodesi 
megallapodas ervenyessegenek idotartamat 2022. december 31. napjara modositja, 
melyre eves szinten 3.600.000 Ft-ot biztosit elozetes kotelezettsegvanalas -onkent vallalt 
feladat - kereteben;

9. az Onkormanyzat 2021. januar 1. napjatol 2021. december 31. napjaig tarto hatarozott 
idore Dr. Kiss Imre Laszlo Ugyvedi Irodaval jogi tanacsadasi tevekenyseg ellatasara 
(jogsegelyszolgalat) megkotott megbizasi szerzodes ervenyessegenek idotartamat 2022. 
december 31. napjara modositja, melyre osszesen 3.000.000 Ft + 810.000 Ft AFA, azaz 
brutto 3.810.000 Ft osszegben penzugyi fedezetet biztosit az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben;

10. az Onkormanyzat a Budapest! Rendor-fokapitanysaggal a kozterulet terfigyelo 
kamerarendszer miikodesere, valamint a renddri tulszolgalat finanszirozasara 2021. evre 
megkotott tamogatasi szerzodessel azonos tartalommal 2022. januar 1. napjatol 2022. 
december 31. napjaig tamogatasi szerzodeseket kot azzal, hogy a 2022. ev 
vonatkozasaban a tamogatasi szerzodesek penzugyi fedezetere a terfigyelo 
kamerarendszer miikodesere 65.000.000 , Ft, a renddri tulszolgalat finanszirozasara 
55.000.000 Ft, osszesen 120.000.000 Ft tamogatast biztosit;

11. a keriiletben 5 db mobil WC iizemeltetesere kotendb iizemeltetesi szerzodes penzugyi 
fedezetet brutto 5.000.000,-Ft osszegben biztositja az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegveteseben a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 2022. evi varosiizemeltetesi 
kozszolgaltatasi szerzodese alapjan folyositott kompenzacio kereten belul;

12. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az 1-11. hatarozati pontban meghatarozott 
eloiranyzatok betervezeseroLaz Onkormanyzat 2022-2023. evi koltsegveteseiben.

13. felkeri a polgarmestert a hatarozat 5-10. pontja szerinti szerzodesek megkotesere.
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Felelos: polgarmester
Hataridd: az 1-11. pontok eseteben2021. december 16.; a 12. pont eseteben az Onkormanyzat 
2022. es 2023. evi koltsegveteseinek elfbgadasa, a 13. pont tekinteteben 2021. december31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kbltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly (a 
koltsegvetes tervezese tekinteteben), Gazdalkodasi Ugyosztaly, Humanszolgaltatasi 
Ugyosztaly, Polgarmesteri Kabinet, Jegyzoi Kabinet, Kbzteriilet-Feliigyeleti Ugyosztaly, 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2021. december 08.

Piko Andras

Torvenyessegi ellenorzes
polgarmester

jtosCsilladr.
jegyio
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1. szamu melleklet az eloterjeszteshez: rendelettervezet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
...../2021. onkormanyzati rendelete

a 2022. evi atmeneti gazdalkodasrol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) 
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, a helyi onkormanyzatok es 
szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladat- 
es hataskoreirol szolo 1991. evi XX. torveny 138. § (1) bekezdes 1) pontjaban meghatarozott 
feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. A rendelet celja es hatalya

1. § (1) A 2022. ev koltsegvetesi gazdalkodas atmeneti szabalyozasa erdekeben a rendelet 
celja az Onkormanyzat es a Hivatal gazdalkodasanak, az onkormanyzati feladatok es a 
gazdasagi tarsasagok finanszirozasa.
(2 ) E rendelet hatalya kiterjed Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzatara 
(a tovabbiakban: Onkormanyzat), az Onkormanyzat gazdalkodasi feladatait ellatd Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatalra (a tovabbiakban: Hivatal), az 
Onkormanyzat altal iranyitott koltsegvetesi szervekre (a tovabbiakban: koltsegvetesi szervek) 
valamint az Onkormanyzat tulajdonaban allo gazdasagi tarsasagokra (a tovabbiakban: 
gazdasagi tarsasag).

2. A kiadasok teljesitesenek szabalyai
2. § (1) Az atmeneti idoszakban
a) az Onkormanyzat es a koltsegvetesi szervek mukodesehez sziikseges kiadasok, 
b) a Hivatal

ba. koztisztviseldinek a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011. evi CXCIX. 
torvenyben eloirt teljesitmenyertekelesen alapulo illetmeny-elteritessel osszefuggo 
szemelyi juttatasok kiadasai,

bb. jovahagyott szervezeti felepitesenek megfeleld berstruktura es engedelyezett 
allashely szam szerinti illetmenyek kifizetesei,

be. kdztisztviseloi es a koltsegvetesi szervek dolgozoi reszere indokolt esetben 
illetmeny-eldleg kifizetese,

c) a jogszabalyon, jogerds vagy fellebbezesre tekintet nelkiil vegrehajthatd birdsagi, hatdsagi 
dontesen, illetve mas, a fizetesi kotelezettseg osszeget vagy az dsszeg megallapitasanak 
modjat, tovabba a felek valamennyi jogat es kotelezettseget megallapitd kotelezo eldirason 
alapulo fizetesi kotelezettsegek,

d) a jovahagyott, folyamatban levo onkormanyzati felujitasi es fejlesztesi feladatokhoz 
kapcsolddo kiadasok a 2021. evi eldiranyzat-maradvanyok erejeig,

e) a mtikodes biztonsagahoz sziikseges es indokolt felhalmozasi kiadasok,
f) a szocialis ellatas kereteben indokolt penzbeli ellatasok, a rendszeres segelyezesi feladatok, 

indokolt eseti segelyezesek, helyi tamogatasok a 2021. evi eredeti koltsegvetes szerkezeti 
vdltozasokkal es szintre hozasokkal modositott eldiranyzatanak iddaranyos mertekeig;

g) a koltsegvetesi szervek engedelyezett koltsegvetesi letszamkerete szerinti munkaberek, 
illetmenyek kifizetesei azok 2021. december 31 -en hatalyos megallapitasa szerint 
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teljesithetok.
(2) Az Onkormanyzat es a koltsegvetesi szervek - a szemelyi juttatasok kivetelevel - a 
kiadasokat legfeljebb az egyszeri dontesekkel csokkentett es szintre hozott 2021. evi 
koltsegvetes modositott eloiranyzatanak idoaranyos mertekeig teljesithetik.
3. § Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete (a tovabbiakban: Kepviselo- 
testulet) az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 25. § (1) bekezdesere tekintettel 
felhatalmazza a polgarmestert, hogy
a) az Onkormanyzatot megilleto beveteieket szedje be es az esedekes kiadasokat a jelen 

rendeletben foglaltak szerint teljesitse;
b) a 2021. evi maradvanyt erinto athuzodo szallitoi kifizeteseket telj esitse;
c) indokolt esetben az atmeneti idoszakban kotelezettseget - a 2. § (1) bekezdeseben 

foglaltakon tulmenden - bsszesen 100 000 000 Ft osszegig vallaljon. Ezen osszeg folott a 
polgannester a Kepviselo-testulet elozetes hozzajarulasaval vallalhat kotelezettseget;

d) a 2021. evi megallapodasban foglalt kozfeladatok zavartalan ellatasa erdekeben a 2022. 
eves kozfeladat-ellatasi szerzodesek megkoteseig legfeljebb a 2021. eves szerzodesekben 
biztositott eredeti eloiranyzatok idoaranyos mertekenek megfeleloen finanszirozza a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt-t;

e) a 2021. evi megallapodasban foglalt kozfeladatok zavartalan ellatasa erdekeben a 2022. 
evre szolo kozfeladat-ellatasi szerzodes megkoteseig, legfeljebb a 2021. eves szerzodesben 
biztositott eredeti eloiranyzatok idoaranyos mertekenek megfeleloen finanszirozza a 
Jozsefvaros Kozdssegeiert Nonprofit Zrt-t;

f) a 2021. evi megallapodasban foglalt kozfeladatok zavartalan ellatasa erdekeben, a 2022. 
evre szolo kozfeladat-ellatasi szerzodes megkoteseig, legfeljebb a 2021. eves szerzodesben 
biztositott eredeti eloiranyzatok idoaranyos mertekenek megfeleloen finanszirozza a Rev8 
Zrt-t;

g) atutalja a 2021. evi dontesek alapjan megkotott szerzodesek szerinti ellenerteket es 
tamogatast;

h) az Onkormanyzat atmenetileg szabad penzeszkozeit bankbetetbe, toke- es hozamgarantalt 
hazai allampapirokba, fektesse be.

4. § A Kepviselo-testulet felhatalmazza a polgarmestert a 2. es 3. §-ban foglalt kiadasokkal 
kapcsolatos kotelezettsegvallalasra.
5. § (1) A kiadasok keszpenzben torteno teljesitesere a (2)-(4) bekezdesben szabalyozott 
esetekben keriilhet sor, figyelemmel a koltsegvetesi szervek penzkezelesi szabalyzataban 
meghatarozott osszeghatarra es a keszpenzkimeld fizetesi modok eldnyben reszesitesenek 
kovetehnenyere.
(2) A szemelyi jellegu kiadasok koreben
a) a KI 101. rovaton elszamolt munkaba jarashoz kapcsolodo kozlekedesi koltsegteritesek,
b) a K1113. rovaton elszamolt foglalkoztatottak egyeb szemelyi juttatasai, segelyek, 

tamogatasok,
c) a K12. rovatcsoporton elszamolt megbizasi dijak, tiszteletdijak, reprezentacios kiadasok (a 

100 ezer Ft ertekhatarig),
d) a Kill, rovatcsoporton elszamolt foglalkoztatottak belfoldi es kiilfoldi kikiildetesehez 

kapcsolodo napidijak, illetmenybe nem tartozo egyeb kifizetesek eseten teljesithetoek a 
kiadasok keszpenzben,

e) a K48 ellatottak penzbeli juttatasai
eseten teljesithetoek a kiadasok keszpenzben.
(3) A dologi kiadasok koreben
a) a K31. rovaton elszamolt keszletbeszerzesek (szakmai anyagok, iizemeltetesi anyagok),
b) a K34. rovaton elszamolt reklam-es propaganda kiadasok,
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c) a K33. rovaton elszamolt szolgaltatasi kiadasok (karbantartas es kisjavitas, szakmai 
tevekenyseget segito egyeb szolgaltatas, egyeb szolgaltatasok, kbzvetitett szolgaltatasok,

d) a K34. rovaton elszamolt kikiildetesek dologi kiadasai,
e) a K355. rovaton elszamolt.egyeb dologi kiadasok,
f) az a)-e) pont szerinti kiadasokhoz kapcsolodoan az egyseges rovatrend K351. Mukodesi 

celu eldzetesen felszamitott altalanos forgalmi ado rovatain elszamolando kiadasok
eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.
(4) A felhalmozasi kiadasok kbreben
a) a,K6. rovaton elszamolt kis erteku (maximum 100 ezer Ft egyedi ertekhatarig) targyi 

eszkozok beszerzese,
b) az a) pont szerinti kiadasokhoz kapcsolodoan az egyseges rovatrend K67. beruhazasi celu 

eldzetesen felszamitott altalanos forgalmi ado rovatain elszamolando kiadasok
eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.
(5) A (2)-(4) bekezdes szerinti kiadasokra a foglalkoztatottaknak elszamolasi kdtelezettseggel 
adott elolegek eseten teljesithetdek a kiadasok keszpenzben.

3. Zard rendelkezesek
6. § Az e rendeletben nem szabalyozott kerdesekben a 2021. evi koltsegvetesrdl szold 5/2021. 
(II. 25.) onkormanyzati rendelet eloirasai szerint kell eljami.
7. § Ez a rendelet 2022. januar 1. napjan lep hatalyba.
8. § Ez a rendelet a 2022. evi koltsegvetesrdl szold onkormanyzati rendelet hatalybalepese 
napjan hatalyat veszti.

Budapest, 2021. december

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester
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INDOKOLAS -

Altalanos indokolas

Az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskorben, a 
helyi onkormanyzatok es szerveik, a koztarsasagi megbizottak, valamint egyes centralis 
alarendeltsegu szeryek feladat- es hataskoreirol szolo 1991. evi XX. torveny 138. § (1) 
bekezdes 1) pontjaban meghatarozott feladatkorben eljarva a 2022. ev koltsegvetesi 
gazdalkodasanak atmeneti szabalyairdl szolo helyi onkormanyzati rendelet megalkotasa.
A rendelet a 2022. ev atmeneti - a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat koltsegveteserol szolo rendelet megalkotasaig tarto - idoszak finanszirozasara 
es koltsegvetesi gazdalkodasara tartalmaz szabalyozast, figyelemmel az allamhaztartasrol 
szolo 2011. evi CXCV. torveny 25. §-aban a helyi onkormanyzat atmeneti gazdalkodasara 
eloirtakra is. Az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet felhatalmazza a polgarmestert a helyi 
onkormanyzat es koltsegvetesi szervei beveteleinek folytatolagos beszedesere es kiadasainak 
teljesitesere, valamint meghatarozza az atmeneti gazdalkodasszabalyait.

Reszletes indokolas

Az 1. §-hoz <
A rendelet hatalyanak megallapitasa.

A 2. §-hoz
Az atmeneti idoszakban telj esitheto kiadasok felsorolasa.

A3. §-hoz
A polgarmester felhatalmazasa bevetelek beszedesere es kiadasok teljesitesere, 
kotelezettsegvallalasra. Az onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok atmeneti 
idoszakban torteno finanszirozasat es a 2021. evi dontesek alapjan megkotott szerzodesek 
szerinti kifizeteseket, az onkormanyzat atmenetileg szabad penzeszkozeinek hasznositasat 
szabalyozo rendelkezes.

A 4. §-hoz
A polgarmester felhatalmazasa a 2-3.§-ban foglalt kiadasokkal kapcsolatos 
kotelezettsegvallalasra.

Az 5. §-hoz
A kiadasok keszpenzben torteno kifizeteset szabalyozza.

A 6. §-hoz
Meghatarozza, hogy a rendeletben nem szabalyozott kerdesekben mely jogszabaly alapjan 
kell eljami.

A 7. es 8. §-hoz
Hatalyba leptetd es hatalyon kivul helyezo rendelkezes.
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HATASV1ZSGALATI LAP

- Eldzetes hatasvizsgalat -

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a 2022. evi atmeneti 
gazdalkodasrol szolo .../2021. (....) onkormanyzati

; rendeletehez /

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. §-a eloiija a jogszabaly elokeszitojenek 
azon kotelezettseget, hogy eldzetes hatasvizsgalat elvegzesevel felmerje a szabalyozas 
varhato kovetkezmenyeit.
Az eldzetes hatasvizsgalat eredmenyerol a helyi onkormanyzat kepviselo-testuletet az 
alabbiak szerint tajekoztatom:

I. TARSADALMI, GAZDASAGI HATASOK
A rendelet az Onkormanyzat 2022. evi kdltsegvetesenek megalkotasaig biztositja, hogy a 
mukodes folyamatossaga es biztonsaga erdekeben az Onkormanyzat es az iranyitasa alatt allo 
kdltsegvetesi szervek beszedhessek a beveteleiket es teljesithessek a szukseges kiadasaikat. 
Megalkotasa a zavartalan kbzfeladat-ellatas es a kozpenzekkel vald felelos gazdalkodas 
biztositasa miatt indokolt.

II. KOLTSEGVETESI HATAS . ■
Nem ertehnezheto.

III. KORNYEZETI, EGESZSEGI KOVETKEZMENYEK
Arendeletnek komyezeti, egeszsegi hatasa nines.

IV. ADMINISZTRATIV TERHEKET BEFOLYASOLO HATASOK
A rendelet miatt az adminisztrativ teendok nem novekednek.

V. JOGSZABALY MEGALKOTASANAK SZUKSEGESSEGE, A JOGALKOTAS 
ELMARADASANAK VARHATO KOVETKEZMENYE
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tv. (Aht.) 25. § (1) es (2) bekezdeseben foglaltak 
szerint, ha a kdltsegvetesi rendeletet a kepviseld-testiilet a kdltsegvetesi evben legkesobb 
marcius 15-ig nem fogadta el, az atmeneti gazdalkodasrol rendeletet alkot, amelyben 
felhatalmazast ad, hogy a helyi onkormanyzat es kdltsegvetesi szervei a beveteleiket 
folytatolagosan beszedhessek, kiadasaikat teljesitsek. Az atmeneti gazdalkodasrol szolo 
rendeletben meg kell hatarozni a felhatalmazas idotartamat. A felhatalmazas az uj 
kdltsegvetesi rendelet hatalybalepesenek napjan megszunik. Az idezett szakasz (3) bekezdese 
alapjan, ha a kepviseld-testiilet a kdltsegvetesi rendeletet a kdltsegvetesi ev kezdeteig vagy az 
atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet hatalyveszteseig nem alkotta meg, es az atmeneti 
gazdalkodasrol rendeletet nem alkotott, vagy az atmeneti gazdalkodasrol szolo rendelet 
hatalyat vesztette, a polgarmester jogosult a helyi onkormanyzatot megilleto bevetelek 
beszedesere es az elozo evi kiadasi eloiranyzatokon belul a kiadasok aranyos teljesitesere.

VI. JOGSZABALY ALKALMAZASAHOZ SZUKSEGES SZEMELYI, SZERVEZETI,
. TARGYI ES PENZUGYIFELTETELEK "
A jogszabaly alkalmazasahoz szukseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
biztositottak.
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2. melleklet

Onkormanyzati folyoszamla-hitel szerzodes 
(sz.: 1-2-21-8400-0406-4)

TERVEZET 
amely letrejott egyreszrol 

amely letrejott egyreszrol
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (cim: 1082 Budapest, B«ross 
utca 63-87... tdrzsszam: 735715, adoszam: 15735715-2 42) kepviseloieben Piko Andras 
polgarmester es Honch Szilvia penziigyi ellenjegyzo (a tovabbiakban: Ugyfel).

masreszrol az

OTP Bank Nyrt. (szekhelye. 1051 Budapest Nador u 16.' nyilvantartja a Fovarosi 
Torvonyszek Cegbirosaga. cegjegyzekszama: 01-10-041585, adoszama: 10537914-4-44. 
statisztikai szamjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolaltarto: Budapest! Regio Nador utcai 
Vallalati Business Centrum (levelczesi cim: 1051 Budapest, Nador utca 6.) (a 
tovabbiakban: OTP Bank Nyrt.) (az OTP Bank Nyrt. es az Ugyfel a szerzodes 
alkalmazasaban egyuttesen: a Felek) kozotl a

A hitel osszege, celja, igenybevetele es lejarata

1.1.
Az OTP Bank Nyrt. jelen szerzodesben meghatarozott feltetelekkel

2022.01.03-tdl 2022.10.10-ig 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszazmillio Forint, 
2022.10.11-tol 2022.12.30-ig 500.000.000,- Ft, azaz dtszazmillio Forint

osszegu folyoszamla hitelt (a tovabbiakban: Hitel) tart az Ugyfel rendelkezesere.

A Hitel celja: atmeneti likviditasi problemak kczelese

I.2.
Az OTP Bank Nyrt. a Hitelt az Ugyfel 11784009-15508009 szamu fizetesi szamlajan (a 
Szerzodes alkalmazasaban. Fizetesi Szamta) tartja rendelkezesre arra kiilon hilelszamlat 
nem vezet.

I.3.
A Hitel osszeget az OTP Bank Nyrt. az alabbiak szerint tartja az Ugyfel rendelkezesere: 

2022.01.03-tol 2022.10.10-ig
rendelkezesre tartott dsszeg: 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszazmillio Forint,

2022.10.11-tdl 2022.12.30-ig
rendelkezesre tartott dsszeg: 500.000.000,- Ft, azaz dtszazmillio Forint

I.4. A Hitel igenybevetelenek feltetelei

1.4.1.
Az Ugyfel vallalja, hogy a Hitel kamatat es jarulekos kbltsegeit a Hitel teljes futamideje alatt 
beepiti a koltsegvetesebe es az OTP Bank Nyrt reszere mas penziigyi intezmenynel vagy a 
Magyar Allamkincstarnal vezetett vagy kesobbiekben megnyitasra kerulo valamennyi fizetesi 
szamlajara (beleertve a Fizetesi Szamlat es az egyeb szamlakat) ahol ezt jogszabaly nem 
zarja ki, felhatalmazason alapulo beszedesi megbizast biztosit.
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1.4.2.

Az Ugyfel visszavonhatatlan megbizast ad az OTP Bank Nyrt. reszere, hogy a Hitel 
futamideje alatt amennyiben a Fizetesi Szamlajan a jelen szerzodes alapjan esedekesse 
valo fizetesi kbtelezettsegeinek teljesitesehez nem all rendelkezesre a szukseges fedezet, 
ugy annak biztositasa erdekeben jelen Szerzodes fennallasa alatt es a Kolcson teljes 
visszafizeteseig a kozponti tamogatasok elkulbnitesere szolgalo alszamlajarol. illetve a helyi 
adbk fogadasara szolgalo szamlairbl az Ugyfelet jogszabaly alapjan mindenkor megilletb 
bsszegbol a szukseges osszeget Ugyfel Fizetesi Szamlaj^ra atvezesse.

1.5. A Hitel igenybevetele

Az OTP Bank Nyrt. kbtelezettseget vallal arra, hogy a rendelkezesre tartasi idon belul a Hitel 
terhdre - az Ugyfel kulon rendelkezese nelkiil - kblcsont (a tovabbiakban: Kolcson) nyujt az 
Ugyfel reszere akkor es olyan osszegben, amennyiben az Ugyfel Fizetesi Szamlaja terhere 
teljesitendo fizetesi rendelkezesek teljesitesehez szukseges.

1.5.2.
Az OTP Bank Nyrt. a Hitel terhere teIjesiti azokat a fizetesi rendelkezeseket, amelyek 
teljesitesehez az Ugyfel Fizetesi Szamlajan nines kelld fedezet.

1.5.3.
Az OTP Bank Nyrt. jogosult az igenybe vehetd Kolcson osszeget felblvizsgalni es 
amennyiben az OTP Bank Nyrt. megitelese szerint az Ugyfel OTP Bank Nyrt-nel a Hitel 
osszegenek megallapitasanal figyelembe vettkbltsegveteshez kepes a finanszirozasi tetelek 
(hitelfelvetel, penzmaradvdny felhaszndlds, stb.) ndlkuli bevetelek az Onkormdnyzat sajat 
dbntese, jogszabdlyi valtozasok vagy egyeb tenyezdk hatasara 10%-ot meghalado 
mertekben csbkkennek, jogosult a Hitel 1.1. pont szerinti keretosszeget a bevetelkiesessel 
aranyosan csokkenteni vagy a bevetelkiesessel aranyos osszegben potfedezetet kerni. 
Ugyfel a csokkentett kereten feliil fennallo Kolcson bsszeg visszafizeteset vagy a kert 
potfedezet nyujtasat a Bank altal megadott hatariddre kdteles teljesiteni. Amennyiben az 
OTP Bank Nyrt. a Hitel 1.1. pont szerinti keretosszeget csokkenti, arrol - annak hatalyba 
lepdset legalabb 15 nappal megeldzden - irasban t&jdkoztatja az Ugyfelet.

1.6. A Kolcson visszafizetese

1.6.1.
A Hitel vegso lejarata:2022.12.30.

I.6.2.
Az Ugyfel tudomasul veszi, hogy amennyiben az Ugyfel Fizetesi Szamlajan jovairt osszegek 
meghaladjak a targynapon teljesitendo fizetesi rendelkezesek osszeget, ugy azok az Ugyfel 
kulon rendelkezese nelkul csokkentik a jelen szerzodes alapjan fennallo tartozas osszeget.
Az Ugyfel a torlesztett Kblcsont a Hitel rendelkezesre tartasi idejen belul jogosult ismetelten 
igehybe; vehrii

1.6.3.
Az Ugyfel a Kblcsont legkdsbbb az 1.6.1.) pontban meghatarozott lejaratkor kdteles 
megfizetni az OTP Bank Nyrt. reszere.
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II. 
A Kolcson kamata es jarulekai (hiteldij)

Ugyfel a Kolcson osszege utan kamatot, jutalekot, dijat es kbltseget - a tovabbiakban: hiteldij 
- tartozik fizetni. amely az alabbiakbdl tevodik bssze.

11.1.1. Kamat
A kamat valtozd.
Az eves kamat merteke megegyezik az alabbiak szerint megallapitott kamatbazis (referenda 
kamat)+kamatfelar osszegevel.
Kamatbazis: 1 havi BUBOR
Kamatfelar: 1,10%/ev

A kamat megallapitasa es atarazasa:

Az OTP Bank Nyrt. a kamat merteket minden naptari honap utolso banki munkanapjat 
megelozd masodik banki munkanapon jegyzett Kamatbazis erteke alapjan allapitja meg. es 
az igy megallapitott kamatot a naptari honap utolso banki munkanapjatol szamitja fel. Az 
OTP Bank Nyrt. a kamat merteket elso alkalommal a rendelkezesre tartasi idoszak 
megnyilasanak naptari honapjat megelbzo naptari honap utolso banki munkanapjat 
megelozd masodik banki munkanapon jegyzett Kamatbazis erteke alapjan allapitja meg es 
az igy megallapitott kamatot a folyositas napjatol szamitja fel.
Jelen szerzodes alkalmazasaban BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a 
mindenkon kamatperibdus hosszanak megfelelo idbtartamra szblb eves szazalekban 
kifejezett bankkbzi kamatlabat jelenti, amelyet a kamat megallapitas napjan budapesti ido 
szerint 12 brakor tesznek kozze a Reuters terminal BUBOR kepernyojen

11.1.2. Kamat megfizetese
A kamat megfizetese

- naptari ho utolso banki munkanapjan,
- illetve a Hitel lejaratakor esedekes.

A kamatszamitas kezdb idbpontja a Kolcson folyositasanak napja. utolso napja az utolso 
torlesztes jovairasat megelozd nap.

11.1.3. Kezelesi koltseg
Ugyfel a Kolcson osszege utan kezelesi dijat nem tartozik megfizetni.

11.1.4. Rendelkezesre tartasi jutalek
Ugyfel a rendelkezesre tartasi idoszak alatt a Hitel igenybe nem vett bsszegere 
rendelkezesre tartasi jutalekot nem tartozik fizetni.

II.2.
A hiteldij megfizetese ugy tortenik, hogy az OTP Bank Nyrt. az esedekes hiteldij osszegevel 
megterheli az Ugyfel Fizetesi Szamlajat. Az Ugyfel kbteles gondoskodni arrbl, hogy 
esedekessegkor a hiteldij megfizetesehez szukseges fedezet a fenti szamlan rendelkezesre 
alljon. Az Ugyfel kifejezetten hozzajarui ahhoz, hogy OTP Bank Nyrt. ezen osszeggel 
esedekessegkor megterhelje az Ugyfel Fizetesi Szamlajat.

II.3. Kesedelmi kamat

Ugyfel tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzodesbol eredb fizetesi 
kbtelezettsegeinek azok esedekessegekor nem tcsz eleget. ugy az OTP Bank Nyrt. a lejart 
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toketartozas utan a kesedelem Idejere a 11.1.1. pontban megjeldlt ugyleti kamatot es a 
Dfjhirdetmeny szerinti kdsedelmi kamatot szdmlt fel.
A lejart hiteldij osszege utan kesedelem idejere a 11.1.1. pontban megjeldlt ugyleti kamatot es 
a Dljhirdetmeny szerinti kesedelmi kamatot szamlt fel

II.4.
Az OTP Bank Nyrt. jelen szerzodds fennallasa alatt jogosult a jelen szerzodes kamatat, 
drjakat es kdltsegek, valamint a szerzddes egydb feltetefei - a jelen szerzodes reszet kepezo 
uzletszabalyzatokat esa dijhirdetmenyt is modositasat kezdemenyezni az Ugyfel iranyaba, 
ha

a) a felek szerzddes hatalya aid tartozo jogviszonyara iranyado rendelkezest 
tartalmazo (idedrtve kCildnosen, de nem kizarolag a jelen szerzddes hatalya ala 
tartozo szolgaltatasokra vonatkozb kbzterhet megdllapltd kulfdldi vagy belfdldi) 
jogszabaly, kozjogi szervezetszabalyozo eszkoz, az Europai Unio jogi aktusa, 
blrdsdgi vagy hatosagi hatdrozat vagy vegzes, ajanlas vagy iranymutatas, ezek 
hatosagi vagy blrdsdgi ertelmezesdnek megvaltozasa, bevezetese, hatalyba lepese, 
jogerore emelkedese, hatalyon klvul helyezbse,

b) az OTP Bank Nyrt. tevekenysegere, mukodesi felteteleire vonatkozd vagy azt erinto 
jogszabalyvaltozas, jegybanki rendelkezds vagy az OTP Bank Nyrt-re kbtelezd 
egydb szabalyozdk megvdltozasa, az OTP Bank Nyrt. kozteher- (pl add, illetek-) 
fizetesi kotelezettsegenek ndvekedese,a kbtelezb tartalekolasi szabalyok valtozasa,

c) a bankkozi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- es beteti 
kamatldbak valtozasa, az bsszesitett vagy szolgaltatasokra vonatkozd fogyasztbi 
drindex, a pdnzpiaci forrasszerzesi lehetosegek valtozasa, a toke- es penzpiaci 
kamatlabak valtozasa, a nemzetkbzi es hazai pdnzpiaci devizakamatok merteke, a 
hitelezd bank altal nyilvdnosan kibocsdtott ertdkpaplr hozamdnak valtozasa, az FX 
SWAP es egyeb hozamgdrbek egymashoz kdpesti kedvezbtlen elmozdulasa, a 
Banknal fekotott ugyfelbetetek kamatdnak emelkeddse, az allampaplrok hozamanak, 
a befektetesi hitelek, halasztott penzugyi teljesites es ertekpaplrkblcsbn ugyletek 
kockdzati tenyezoinek, az ugylet elszamolasanal alkalmazott arfolyamoknak, az OTP 
Bank Nyrt. forraskbltsegeinek, a szamlavezetes koltsegeinek valtozasa, 
az onkormanyzati hitelek kockbzatanak valtozasa, az Ugyfelnek nyujtott 
szolgaltatasokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt-nel felmerulo, harmadik 
szemelyek altal meghatarozott kdltsegek, az Ugyfelnek nyujtott szolgaltatasokkal 
kapcsolatban az OTP Bank Nyrt-nel felmerCild egydb kdltsegek vdltozasa,

d) Piacbsszeomlas kovetkezik be. Piacosszeomlas az, ha (i) a kamatbazis 
meghatarozdsa nem lehetseges, mert a kamatlabjegyzesi napon a kamatidoszakra 
vonatkozoan a kamatbdzis nem all rendelkezesre; vagy (ii) az OTP Bank Nyrt. 
vdlemenye szerint a kdlcsbnnek megfeleld forras szamdra nem etdrhetd az adott 
bankkozi piacon arra vonatkozoan, hogy a kblcsdnt refinanszlrozza a kamatidoszak

e) az Ugyfelert vallalt kockazat tenyezoinek - a jogszabaly altal eloirt tartalmu banki 
ugyfelminositesi, fedezetertekelesi es kockazatvallalasi szabalyzatoknak megfeleld - 
ideertve az ugyfel hitelkepessegenek, a biztosltekok ertdkenek valtozasdt is, valamint 
az Ogyfelnek nyujtott termek kockazati tenyezdinek, az OTP Bank Nyrt. kockazati 
kamatfelaranak, az Ugyfel kockazatanak valtozasa, amelyet az OTP Bank Nyrt. az 
Ugyfel penzugyi-gazdasagi helyzete, illetve a banki penzforgalmanak nagysaga, 
osszetetele es ezek vdltozasa alapjan allapft meg,

4
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f) a jelen szerzodes reszet kepezo uzletszabalyzatok hatalya ala tartozo u; 
szolgaltatasok ugyletek bevezetese az Ugyfel reszere tbrtenb elerhetove tetele 
ezek megszunese vagy az Ugyfel reszere tortend elerhetetlenne valasa. vagy

g) az Ugyfelnek nyujtott szolgaltatas. ugylet felteteleinek a teljesiteseben kozremukodo 
szemely (ideertve az ugylet refmanszirozasaban reszt vevo szemelyt is) altali 
megvaltoztatasa.

a modositast indokoljak.

Amennyiben a felek kozott 60 napon belul nem szuletik megallapodas a bank jogosult a 
Szerzodest egyoldaluan felmondani

|||||||||||^
Dij es kbltseg automatikus modosulasa

A jelen szerzodes alapjan felszamitott dij. koltseg automatikus modosulasanak esetei a 
kbvetkezok.
i) A jelen szerzodes alapjan felszamitott dijak koltsegek - beleertve a szazalekos 

mertekben meghatarozolt dijak minimum es maximum erteket is - minden evben a 
Kozponti Stalisztikai Hivatal (vagy jogutodja. illetve a feladatat ellato szemely) altal 
kozzetett inflacios rata mertekevel nonek a kozzetetelt kovetb honap 15 napjatol.

ii) Az Ugyfelnek nyujtott szolgaltatas. ugylet koltsegenek, a teljesitesben kozremukodo 
harmadik szemely altali megvaltoztatasa eseten nonek az OTP Bank Nyrt. altal 
felszamitott dijak es koltsegek (pl. postakoltseg) a teljesitesben kozremukodo 
harmadik szemely altali alkalmazas idbpontjatol.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult uzletpolitikai okokbol az automatikus dij* es 
kbltsegvaltozastbl elterben az Ugyfel szamara kedvezobb dij* es koltsegteteleket 
alkalmazni.

A modositas tartalma

Modositasnak minosiil a jelen szerzodes barmely rendelkezesenek modositasa. a 
szerzodes uj rendelkezesekkel torteno kiegeszitese. egyes rendelkezesek hatalyon 
kivul helyezese vagy a jelen szerzodes reszet kepezo uzletszabalyzatok. illetve a 
dijhirdetmeny teljes egoszenek hatalyon kivul helyezese es uj uzletszabalyzatok. illetve 
dijhirdetmeny bevezetese. Az OTP Bank Nyrt. az egyoldalu szerzodesmodositas jogat 
a Hpt.-bon (ahogy az alabb meghatarozasra kerult) meghatarozott keretok kozott 
gyakorolhatja.

A modositas kozlese

A jelen szerzodes Ugyfel szamara kedvezotien modositasarol (modosulasarol) az OTP 
Bank Nyrt. a modositas (modosulas) hatalybalepeset legalabb 15 (tizenbt) nappal 
megelozoen hirdetmeny formajaban is ertesitheti az Ugyfelet A jelen szerzodes Ugyfel 
szamara kedvezo modositasarol (modosulasarol) a modositas hatalybalepesenek 
napjan hirdetmeny formajaban is ertesitheti az Ugyfelet. Az OTP Bank Nyrt. jogosult 
az Ugyfelet a szerzodes modositasarol (modosulasarol) postal uton vagy elektronikus 
uton ertesiteni.
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11.8.
Az Ogyfel modositassal kapcsolatos jogai

Hirdetmenyi drtesites eseten, amennyiben az Ogyfel a kozzeteteltol szdmitott 15 (tizendt) 
napon belul irasban eszrevetelt nem tesz, kifogast nem emel, ugy a szerzddes modositSsat 
(modosulasSt) reszerol elfogadottnak kell tekinteni.

Postal vagy elektronikus uton tdrteno ertesitds eseten, amennyiben az Ogyfel a kozlestol 
szamitott 15 (tizendt) napon belul Irasban eszrevetelt nem tesz, kifogast nem emel, ugy a 
szerzodds modositas^t (mddosuldsat) reszerol elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az OTP Bank Nyrt. a szerzddes mddqsitasardl (mddosulasarol) (i) hirdetmenyi es (ii) 
postal vagy elektronikus uton is ertesiti az Ogyfelet, akkor a hirdetmenyi ertesites szabalyai 
az ir^nyadok.

Amennyiben az Ogyfel a szerzodes mbdositasa (modosulasa) kovetkezteben a 
tovabbiakban nem kivanja az OTP Bank Nyrt. szolgaltatasait igenybe venni, ugy jogosult a 
szerzddest - az bnkentes, teljes eldtbrlesztesre vonatkozo szabalyok szerint - 15 (tizendt) 
napos hataridovel irasban felmondani.

III.
A Kolcson biztositekai

111.1.
Az OTP Bank Nyrt.-t a jelen szerzoddsbdl eredd kovetelesei teljesitesenek biztositasdra az 
alabbi biztositdkok illetik meg:
Kozponti tamogatdsok (altalanos ds agazati tamogatas) illetve a helyi adok

III.2.
Az Ogyfel kbteles a jelen szerzodes szerinti biztositekokkal kapcsolatban szerzodes vagy 
jogszabaly alapjan felmeruld valamennyi dijat esedekessegkor a jogosultnak megfizetni. 
Amennyiben az Ogyfel esedekessegkor e fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, akkor 
az OTP Bank Nyrt. jogosult e koltseget, illetve dijat az Ogyfel helyett a jogosultnak megfizetni 
es jogosult az ily mddon megfizetett dij es koltseg osszegevel az Ogyfel OTP Bank Nyrt-nel 
vezetett bdrmely szamlajat megterhelni.

IV.
Egyeb kotelezettsegek es a szerzodes felmondasa

IV.1.
Az Ogyfel tudomasul veszi, hogy fizetesi szamldt, illetve a mindenkori penzforgalmanak 
lebonyolitasara szolgalo szamlat mas szamlavezetonel kizarolag az OTP Bank Nyrt. 
eldzetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult nyitni.

IV.2.
Ogyfel a jelen szerzodes altal tudomdsul veszi, hogy ha esedekessegkor fizetesi 
kotelezettsegenek nem tesz eleget, ugy az OTP Bank Nyrt. a penz- es elszamolasforgalomra ■ 
vonatkozo mindenkori hatalyos jogszabalyokban es rendelkezesekben megjelolt kotelezden 
sorbadllitando fizetesi megbizasokat kdvetoen, de minden mas fizetesi megbizast 
megelozoen, a vonatkozo jogszabdlyok altal lehetdve tett kdrben a lejdrt Kolcson es annak 
jarulekai osszegevet az Ogyfdl OTP Bank Nyrt-ndl es mas penziigyi intezmdnynel vagy 
Magyar Allamkincstarnal vezetett barmely szdmlajat (ahol ezt jogszabdly nem zarja ki) 
jogosult megterhelni, illetve koveteleset felhatalmazason alapulo beszedesi megbizas utjan 
ervdnyesiteni.
Az Ogyfel tudomdsul veszi tovabba, hogy a Fizetdsi Szamlajat, illetve a mindenkori 
penzforgalmanak lebonyolitasara szolgalo szamlajat jelen szerzodesbdl eredd tartozasanak 
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maradektalan visszafizeteseig koteles fenntartani es teljes penzforgalmat ezen szamlan 
bonyolitani. Az Ugyfel tudomasul veszi, hogy e kotelezettsegenek megszegese felmondasi 
esemenynek minosul tekintettel arra. hogy a fizetesi szamlaja es az azon bonyolitott 
penzforgalom hatalyos jogszabalyok altal figyelembe vehetd resze a banki kockazatvallalas 
szempontjabol lenyeges es a jelen szerzodesbol eredd koveteles megteruleset biztosito 
olyan kbrulmeny melynek hianyaban az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzodest nem kotdtte 
volna meg.

Ugyfel kotelezettseget vallal arra. hogy amennyiben a penzforgalmanak lebonyolitasara 
kbtelezb jogszabalyi rendelkezes kbvetkezteben az OTP Bank Nyrt. mellett masik 
szamlavezetbt is igenybe kell vennie. akkor a mas szamlavezetbnel vezetett fizetesi 
szamlajan, a helyi add fogadasara szolgald szamlain az OTP Bank Nyrt-vel dvadeki 
szerzodest, valamint a masik szamlavezetbvel es az OTP Bank Nyrt-vel haromoldalu 
megallapodast kot a masik szamlavezetbvel megkbtbtt szamlaszerzbdes alairasat koveto 15 
napon beliil Az Ugyfel kbtelezi magat arra. hogy az esetleges jbvbbeh penzforgalmi 
szolgaltatbjanal a penz- es elszamolasforgalomra vonatkozd mindenkori hatalyos 
jogszabalyok szerinti felhatalmazd levelben bejelenti a Bank beszedesi megbizas 
benyujtasara valb jogosultsagat, tovabba a mas penzforgalmi szolgaltatb altal zaradekolt 
felhatalmazd levelet a Banknak atadja. E kotelezettsegenek az Ugyfel a jelen szerzbdes 
megkbteset kbvetben esetlegesen - a szerzodes vonatkozd rendelkezeseivel bsszhangban 
- megnyitott fizetesi szamlak eseteben az azokra vonatkozd szamlaszerzbdes 
hatalybalepeset koveto 10 napon beiul koteles eleget tenni. A felhatalmazd levelnek 
tartalmaznia kell. hogy az Ugyfel a felhatalmazast kizarblag a Bank elozetes irasbeli 
hozzajarulasaval vonhatja vissza.

A Bankot a jelen pont alapjan megilletd beszedesi megbizashoz vald jog. illetve az Ugyfel 
bejelentesi kbtelezettsdge a Tartozas bsszes elemenek maradektalan megfizeteseig all fenn

IV.3.
Az OTP Bank Nyrt. elozetes hozzajarulasa nelkul az Ugyfel a jelen szerzodesbol eredb jogait 
masra nom engedmenyezheti. egyeb mbdon nem terhelheti meg e tilalomba utkozb 
rendelkezes nem teremt lehetbseget jelen szerzbdes felmondasara, mely azonban nem erinti 
az Ugyfel felelbsseget az engedmenyezest (jogatruhazast) kizarb kikbtes megszegeseert.

Ugyfelnek a jelen szerzbdes alapjan teljesitendb valamennyi fizetest mindennemu levonas 
es visszatartas nelkul kell teljesitenie.
Ugyfel koteles az OTP Bank Nyrt.-nek megfizetni mindazon kbltseget, amelyet a jelen 
szerzodeshez kapcsolbdban jogszabalyi, jegybanki rendelkezes elbir. Amennyiben a jelen 
szerzbdes teljesitese soran az Ugyfel felrbhatb magatartasaval bsszefuggesben az OTP 
Bank Nyrt.-nek barmilyen fizetesi kbtelezettsege kelelkezik. ugy azt az Ugyfel koteles 
megteriteni.

Kotelezettseget vallal arra, hogy evkbzi beszamolbit, zarszamadasi. kbltsegvetesi rendeleteit 
es ezek modositasait a kapcsolbdb mellekletekkel es a Magyar Allamkincstar reszere 
kesziilb urlapokkal egyutt a kepviselb-testiileti/kbzgyulesi jdvahagyast koveto 5 napon beiul 
az OTP Bank Nyrt. reszere benyujtja, a gazdalkodasara, penzugyi helyzetere vonatkozd 
informacidkat az OTP Bank Nyrt. keresere haladektalanul megadja

IV.6.
Az Ugyfel tudomasul veszi. hogy barmely az OTP Bank Nyrt.-n kiviili penzugyi intezmennyel, 
belfbldi vagy kulfoldt szemellyel torteno. kblcsdn- vagy hitelszerzodes ezzel azonos 
gazdasagi rendeltetesii szerzbdes megkotesehez az OTP Bank Nyrt. elozetes irasbeli 
hozzajarulasara van szukseg. Ilyen szerzbdesnek minosul kulonbsen a penzugyi intezmeny. 
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belfoldi vagy kuifoldi szemdly szempontj£bol az Ugyfellel szembeni, a hitelintezetekre es 
penzugyi vallalkozasokra vonatkozo 2013. evi CCXXXVII. torvenyben (Hpt.) meghatarozott 
kockdzatvallal6s. Az OTP Bank Nyrt. a hozzajarulas megadasara vonatkozo dontesdt a 
kerelem OTP Bank Nyrt. altali kdzhezveteletol szamitott 30 napon belul kbzli az Ugyfellel.

IV.7.
Az Ugyfdl koteles az OTP Bank Nyrt. reszere haladektalanul bejelenteni valamennyi, jelen 
szerzddes biztositekanak ertekeben bekovetkezett barmely kedvezotlen valtozast, tovabba 
potfedezet nyujtasara koteles az OTP Bank Nyrt. irasos felhivasara, az OTP Bank Nyrt. altal 
megjeldlt hataridon belOI es ertekben. Ugyfel tudomasul veszi, hogy a potfedezet nyujtasi 
kotelezettsegenek az OTP Bank Nyrt. felhivasaban kozolt hataridon beliil es ertekben nem 
tesz eleget, ugy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerzodes azonnali hatallyal felmondani.

iy.8.
Ugyfel koteles a gazdalkodasaban (vagyoni helyzeteben, likviditasaban, addssagai 
mertekeben es lejarataban), illetve szervezeteben (kepviselo testtilet, kozgyules elnbke 
szemelyeben, ugyvivo kijeldlese, stb) bekovetkezett minden olyan valtozast haladektalanul 
irasban kozolni az OTP Bank Nyrt-vel, amely erinti vagy erintheti a jelen szerzodesben 
foglalt kotelezettsegei teljesiteset. Az Ugyfel tajekoztatasi kotelezettsege fennall a vezeto 
tisztsegviselok szemelyeben tortent valtozas eseten is.
Ugyfel koteles haladektalanul frasban ertesfteni az OTP Bank Nyrt-t az Ugyfelet erinto 
minden lenyeges valtozasrol.

IV.9.
Az OTP Bank Nyrt. a jelen szerzodes i.4.2.,1.5.3., 1.6., II.1., II.2., IV.1-8., IV.10-15. pontban 
foglaltak megszegese, valamint a Polgari Torvenykonyv 6:387. §-aban rdgzftett esetekben 
jogosult - akar azonnali hatallyal is - a szerzoddst felmondani, a Kblcsdnt azonnal egy 
osszegben esedekesse tenni, a folyositast felfuggeszteni, illetve megtagadni.

IV.10. Pari Passu
Az Ugyfdl koteles biztositani, hogy a jelen szerzoddsbol eredo tartozds maradektalan 
teljesiteseig az OTP Bank Nyrt. kovetelesei legalabb azonosan rangsorolodnak az egyeb, 
mdr meglevo 6s jdvdben megkOtendo nem biztositott, valamint nem alarendelt hitelezoi 
igenyekkel, kiveve azokat, amelyeket jogszabdly ertelmdben eldnyben kell rdszesiteni.

IV. 11, Terhelesi tilalom (Negative Pledge)
Az Ugyfel kotelezettseget vallal arra, hogy a jelen szerzodesbol eredo tartozas maradektalan 
teljesiteseig, az OTP Bank Nyrt. eldzetes irasbeli jovahagyasa nelkul nem alapit terhet vagy 
barmilyen formaju ugyleti biztositekot jogain, eszkozein, bevdtelein, ingo es ingatlan 
vagyonan. Az Ugyfel kotelezettseget vallal arra is, hogy a jelen szerzodesbol eredd tartozas 
maradektalan teljesiteseig, amennyiben mas harmadik szemellyel az altala kotott 
szerzodesben a jelen szerzodest biztosito fedezeteknel kedvezobb biztositekot nyujt, akkor 
ezen kedvezobb biztositekot a Bank szdmdra is egyidejufeg irasban felajanlja.

IV.12.
Az Ugyfel tudomasul veszi, hogy a Magyar Allamkincstarral - barmely, az OTP Bank Nyrt.~ 
vel fennallo hitel fedezeteul szolgalo bevetelenek fedezete mellett - munkaberek es segelyek 
kozvetlen kifizetesere vonatkozo megallapodas megkotesere kizarolag a Bank erre 
vonatkozo elozetes irasbeli hozzajarulasa eseten jogosult.

IV. 13. Szerzddesszeges mas szerzodesekben (Cross Default)
IV.13.1. Jelen szerzodes azonnali hatallyal torteno felmondasara jogosult az OTP Bank 
Nyrt., amennyiben az Ugyfdl (i) a kbzte es az OTP Bank Nyrt. kozott, vagy (ii) a kdzte es a 
Bankcsoport tagja kozott letrejbtt barmely szerzodesben vallalt fizetesi kotelezettseget 
esedekessegkor nem teljesiti vagy egyeb szerzbdesszegest kovet el, tovabba (iii) az Ugyfel 
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az OTP Bank Nyrl.-tol elterb es a Bankcsoportba nem tartozd. Hpt. szennti penzugyi 
intezmennyel kotott, penzugyi kotelezettseget eredmenyezo szerzodesben vallalt 
kotelezettseget esedekessegkor nem teljesiti vagy egyeb szerzodesszegest kovet el.
IV. 13.2. Jelen szerzodes azonnali hatallyal torteno felmondasara jogosult az OTP Bank^ 
Nyrt., amennyiben Ugyfel az OTP Bank Nyrl.-n. a Bankcsoport tagjain es Hpt. szerinti 
penzugyi intezmenyen kivuli szemellyel kotott. penzugyi kotelezettseget eredmenyezo 
szerzodesben vallalt kdtelezettsegei alapjan az esedekesseget kbveto 60 naptari napot 
meghaladoan nem teljesitett tartozasa all fenn, vagy egyeb Ugyfellel szemben penzugyi 
kovetelest keletkeztetb szerzodesszegest kovet el.
IV.13.3. Jelen IV.13. pont alkalmazasaban a Bankcsoport jelenti azon vallalkozasok 
bsszesseget, amelyet az OTP Bank Nyrt. leanyvallalatai es mindazon vallalkozasok 
alkotnak. amelyekben az OTP Bank Nyrt. vagy leanyvallalata a Hpt. szerinl ellenbrzo 
befolyassal vagy reszesedesi viszonnyal rendelkezik.

IV.14.
Az Ugyfel jelen szerzodes alairasakor, tovabba kolcson folyositasakor, valamint jelen 
szerzodes fennallasa alatt mindvegig, illetve a jelen szerzodesbol eredd tartozas OTP Bank 
Nyrt reszere tortend megfizeteseig a kbvetkezo nyilatkozatokat es kotelezettseg-vallalasokat

IV.14.1.
Kijelenti. hogy a vonatkozasaban nem all fenn olyan tartozas. (i) amely a helyi 
bnkormanyzatok adossagrendezesi eljarasarol szdlo 1996. dvi XXV. tbrveny (vagy a helyebe 
lepo jogszabaly) mmdenkor hatalyos rendelkezesei szennt adossagrendezesi eljaras 
kezdemenyezesere ad lehetdseget akar a hitelezd. akar a helyi dnkormanyzat szamara vagy 
(ii) amely alapjan vegrehajtasi eljarasnak van helye.

IV.14.2.
Kijelenti. hogy ellene nem kezdemenyeztek, es nem is fenyegeti olyan birdsagi. 
valasztottbirdsagi. vagy mas hasonld peres vagy nem peres eljaras. hatdsagi eljaras. 
amelynek az OTP Bank Nyrt. megitelesc szennt hatranyos hatasa lehet az Ugyfel azon 
kepessegere, hogy jelen szerzodesbol eredb kotelezettsegeit teljes mertekben teljesitse

IV.14.3.
Kotelezettseget vallal arra. hogy haladektalanul irasban tajekoztatia az OTP Bank Nyrt.-t 
arrol. ha ellene vegrehajtasi eljaras meginditasara keriil sor. valamint amennyiben ellene 
harmadik szemely barmely kovetelese kiegyenlitesenek erdekeben - vegrehajthatd okirat 
alapjan - vegrehajtas meginditasara, vagy zalogtargy birdsagi vegrehajtason kivuli 
ertekesitesre jogosult.

Az Ugyfel kijelenti. hogy a jelen szerzodes IV. fejozeteben tett nyilatkozatait a Kolcson 
folyositasai alkalmaval. valamint jelen szerzodes fennallasa alatt mindvegig, illetve a jelen 
szerzodesbol eredd tartozas OTP Bank Nyrt reszere tortend megfizeteseig megismeteltnek; 
kell tekinteni.

IV. 15 1 Az Ugyfel kotelezettseget vallal arra hogy a Bank irasbeli felszolitasat kbveto 5 
banki munkanapon belul a Szerzodest es a Bank felszolitasaban meghatarozott Biztositeki 
Okiratokat kozjegyzoi okiratba foglaltatja illetve amennyiben a biztositekot nyujto az 
Ugyfeltdl elterd szemely. akkor eljar annak erdekeben. hogy ez megtortenjen, amennyiben a 
Szerzodesbol eredb fizetesi kotelezettsegenek az esedekesseget kbveto 30 napon belul 
nem tesz eleget. vagy a Szerzodesben - a fizetesi kdtelezettsegeken tul - vallalt barmely 
egyeb kotelezettseget megszegi.

Q
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IV.15.2Az Ogyfel tudomasul veszi, hogy ha a fentiek szerinti kbzjegyzbi okiratba foglalbst 
tanOsito, a Bank szbmara elfogadhatb formaban es tartalommal elkeszitett kbzjegyzbi okirat 
eredeti vagy hiteles kiadm6nyat a Bankhoz a fenti hataridbig nem nyujtja be, akkor a Bank a 
kesedelem idejere a Szerzbdesben meghatarozott Hiteldfjon felOI evi 2% (azaz ket szazalek) 
kotbert szhmit fel, mely kbtber vetitbsi alapja es megfizetesenek esed6kessege azonos a 
Kamat vetitesi alapjaval es esedekessegevel.”

IV.16. Egyeb kbtelezettsegek
Ogyfel tudomasul veszi, hogy 2022. oktbber 11-tbl a hitelkeret dsszege 500.000.000,- Ft-ra 
csbkken, tovabbb a 2021. evi zarszamadas es a jovahagyott 2022. evi kbltsegvetes 
adatainak ismereteben a Bank jogosult a folybszamlahitel bsszeget felulvizsghlni 6s 
mbdosftani.

Ogyfel kijelenti, hogy a jelen szerzbdes altal megvalbsltott Ogylethez a Magyarorsz6g 
gazdasagi stabilitasarbl szblb 2011. evi CXCIV. tbrveny (tovabbiakban: Stabilitasi tbrveny) 
alapjan nem szuksbges a Kormbny Stabilitasi tbrveny szerinti elbzetes hozzajarulasa.

V.
Egyeb rendelkezesek

V.l.
A jelen szerzbdbsben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykbnyvben, a 
hitelintezetekrbl 6s a penzugyi vallalkozasokrbl szblb 2013. evi CCXXXVII. tbrvenyben (Hpt), 
a penzforgalmi szolgaltatasok nyujthsarbl szblo jogszabalyokban, tovabba az OTP Bank 
Nyrt mindenkor hatalyos Altalanos Ozletszabhlyzataban, Vallalkozoi Uzletagi 
Ozletszabhlyzataban es a Penzforgalmi Szolgaltatasrbl szblb Ozletszabalyzataban es 
Hirdetmbnyeiben (a tovabbiakban egyuttesen: Altalanos Szerzbdesi Feltetelek) foglaltak 
az iranyadbk.

Az Ogyfel kijelenti, hogy a jelen Szerzbdes alafrasat megelbzben megismerte a Szerzbdes 
reszet kbpezb Altalanos Szerzbdesi Felteteleket es - a jogszabalyoktbl, a szokasos 
szerzbdesi gyakorlattbl lenyegesen vagy valamely korhbban a Felek kbzbtt alkalmazott 
felteteltbl elterb feltetelekre vonatkozb kulbn figyelemfelhivast kbvetben - a Szerzbdes 
alalrasaval az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

V.2.
Amennyiben a jelen szerzbdesben megjelblt bhrmelyik hatarnap olyan napra esik, amely 
nem munkanap, illetbleg az OTP Bank Nyrt.-n6l nem banki nap, a hatarnap az azt kbvetb 
elsb banki nap.

V.3.
A Szerzbdb felek meghllapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. altal az Ogyfel reszere az 
alabb megjelblt, illetve altala a jelen szerzbdes alairasat kbvetben irasban bejelentett cimre 
kuldbtt tertivevenyes/ajanlott levelpostai kuldemenyeket vele kbzbltnek, reszere 
kezbesitettnek kell tekinteni, meg ha a kuldemeny tenylegesen kezbesithetb nem is volt azon 
a napon, amelyen az elsb postal kezbesitest megkisereltek, illetve a kezbesltetlen 
kuldemenyt a posta az OTP Bank Nyrt. reszbre visszakuldte.
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Ugyfel: Budapest Fovaros VIH. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Ugyintezd: Horich SziMa gazdasagi vezeto
Telefon: Tel :+36 1 459 2235
Mobil:
E-mail: i@jozsefvaros.hu

OTP Bank Nyrt.; Budapest! Regio Nador utcai VBC
Ogyintdzo: dr. Zsolnai Katalin (senior tanacsadd)

... ..
E-mail: ... ’ :@otpbank.hu

Az Ugyfel -kepviseloje (kepviseldinek mindegyike) megerositi es. kijelenti, hogy m^ 
kepviseleti joggal rendelkezik a jelen szerzodds alairasahoz, az abban foglaltak vallalasahoz, 
melyek tekinteteben kepviseleti joga nem esik korlatozas ala, nines feltetelhez vagy 
jdvahagyashoz kbtve, vagy az ilyen feltetel teljesult, a jovahagyas rendelkezdsre all.

A Eelek a jelen szerzodest, az abban foglalt rendelkezesek egyedi megtargyaiasat es kozos 
ertelmezdset kovetoen, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag megfelelden

A jelen szerzodes 4 db eredeti peldanyban keszult, amelybdl 2 db eredeti peldanyt alairaskor 
az OTP Bank Nyrt. atadott az Ugyfel reszere, aki ezt alairasaval elismeri.

Budapest Fovaros VIH.kerulet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat

Piko Andras 
polgarmester ; ; ■

OTP Bank Nyrt. 
Budapest! Regie 
Nador utcai VBC

Jogiszempontbolelienjegyzem 
(tojap^Cl^ . deeember...

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Penzugyileg ellenjegyzem
Budapest, 2021. december....

Horich Szilvia 
gazdasdgi vezetd

mailto:i@jozsefvaros.hu
otpbank.hu

