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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képvĺselő-testůilet e számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
1. Támogatási kérelemmel fordult Budapest Józsefvárosi onkormányzathoz a Fazekas Mihály okta-
tási, Kulfuľális és Sport Alapífuány (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály. tér 8.; adőszźtm:
I8156292-1-4f,továbbiakban: Alapítvány) a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Altalános Iskola és
Gimnĺázium természetťudományos képzéséhez (ftldľajz, ťlzika, biológia) kapcsolódó eszköztjk beszer-
zésének tátmogatźsa érdekében, a tantár gy ak korszęrű oktatásának céljából.
2. Az onkoľmányzatf0I6. évi költségvetéséről sző|ő |/2016'(II.) ręndelet 20' $ (7) bękezdése az
átmenetileg szabadpénzeszközök lekötésének maximális idótartamźt 6 hónapbaĺr hattrozzameg' Éves
futamidejű államilag garantéit értékpapíĺ vásaľlasa a rendelet módosítását indokolja.
3. A K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) 2016. november f|, napjáĺ kelt levelében a Magyar
Állam által kibocsátott értékpapíľ _ kamatozó kincst'áľjegy - eladási aj-in|atával kerestę 

^"gu,-ć)n-kormányzatot. A kamatozó kincstárjegy futamideje |2 hónap, fix kamatozásű, a lejáľatkor aktuálisan
kifizetendő kamat ménéke évi2,f5%o p.a.A kamatoző kincstáľjegy aMagyar Állam által kibocsátott
értékpapir, azok mög<itt aMagyar Allam fizetési garanciźlja źt||, ezért bizonságosabb befektetésę az
átmenetileg szabad pénzeszkozöknek, mint a lekötött betétnek. Az Önkoľmányzat az elsőd|eges piacon
megvásárolhatja, meľt a Bank elsődleges értékpapir forga|maző, A kamat és a hozamszintek lejáratkor J
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ťtxek, azok \ejźrat előtti éľtékesítése esetén a Bank biztosít másodlagos piacot az onkormányzat szá-
mára. A Bank a mellékelt levelében és másodpiaci megállapodásban vá||alja, hogy lejárat előtti eladás
esetén, normál piaci körülmények között báľmikoľ az onkormĺányzat fizetési szźmllźýźn jőváírja akért
összeget akamatoző kincstárjegy kibocsátásátő| sztłmitva eltęlt időre esĺj kamat összegével.
A Bank a folyószámlán lévő pénzeszkőzok után havi BUBoPr+O,zsyo kamatot ťlzet. A havi BUBOR
mértéke 2016. november 21. napjźn 0,65yo, a fo|yőszźtm|a |átra szóló kamata jelenleg O,90%,. Evęs
kamatoző kincstárjegy vásárlasa esetén |,35%o-ka| magasabb hozam éľhető el.
Az elmrilt évektapaszta|ata a|apjźn átlagosan 2 milliárd Ft volt folyamatosan lękötött betétben. Jelen-
leg a lekötött betét utáni kamat alacsonyabb, mint a folyószámla kamata.
A kincstárjegyek megvásárlása 2016. decembeľ 06. napján történne. Ha2017-bęn likviditási pľoblé-
mája lenne az onkoľmányzatnak, az értékpapirokat brármikor e|adhatja kamatveszteség nélkül.
Az elozo évek lekötött betétállomttnytt źútekintve javasolt 2 milliáľd forint éľtékbenkamatoző kincs-
tárjegyet vásárolni a K&H Banktól |2 havi futamidőre. A kincstĺárjegy vásárlásához technikai előĹ
rányzat módosítás szükséges, meg kell emelni a finanszírozási bevételi és kiadási e|őirátnyzatot
2.000.000,0 e Ft-tal.

II. A beteľjesztés indoka
I. Az alapítványok támogatásatáĺgyźtban a Tisztelt Képviselő-testtilet jogosult dtintést hozni.
2. A20|6.éví költségvetési ľendelet módosításáról a Képviselő-testtilęt dtjnt.
3. 2 milliáľd forint értékben kamatozó kincstáľjegy vásárlás a K&H Banktól If havi futamidőre, és
ęhhez kapcso lódó e|őir źtny zat módos ítás képviselő-testtileti hatáskör.

III. A dtintés célja' pénzůigyi hatása
l. A döntés célja a Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány támogatása 3'140.103,-
Ft összegben természetľudományos képzéshez (foldrajz, ťlzika, biológia) kapcsolódó demonstľáló
eszközok beszerzésének érdekében.
Atátmogatáls fedezete a l l107-0l működési céltaľtalék Sántha Péteľné alpolgáľmesteri saját keret előĹ
rtnyzaton 1,353.478,- Ft összegben, Egry Attila alpolgármesteri saját keret előirányzaton I'786.6f5,-
Ft összegben ál| rendelkezésre. A támogatás egyszeri jellegiĺ, önként vźů|a|t feladat'
2, Af0|6. évi költségvetésľől szóló ľendelet 20. $ (7)bekezdésének módositásaaz alábbiak szerint:
,,A képviselő-testület a lekafts maximdlis időtartamót 12 hónapban határozza meg.',
3. A döntés célja, hogy az onkormányzatmagasabb hozamú, aMagyar Állam által kíbocsátott érték-
papírt _ kamatoző kincstárj egy - vásáro lj on.
Az źúmenetileg szabad pénzeszközlk terhére 2.000 millió Ft éľtékű, évęs futamidejű kamatozó kincs-
tźltjegy vásáľlasa esetén éves szinten 27 mi||iő Ft-tal magasabb hozam rea|izáihatő a folyószámla ka-
matnál.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet
A Képviselő-testiilet hatásköre a Magyarország helyi önkoľmányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 10. $ (2) bekezdésében, valamint 42, s 4' pontjában foglaltakon alapul.
A Képviselő-testiilet az önkoľmányzati rendeletet az ti|ar:Jĺrárztaľtásról sző|ő 2011. évi CXCV' törvény
34. $ (5) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXW. törvény 42.

$ 1' pontja alapján hozzameg.

Kérjük a mellékelt rendelet módosítás és az a|źlbbihatźrozati javaslat elfogadását.

H.łtÁnozłTI JÁ,vAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. Sántha Péterné és Egry Attila alpolgáľmesteri saját kerete e|őirźnyzatźnak terhére tźmogatja aFa-
zekas Mihály oktatási, Kulturális és Spoľt A|apitvźnyt (székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály
téľ 8'; adőszźlm: |8156292-1-4f) 3'I40.I03,- Ft, azazhźromm1||iô-száznegyvęnezęr-ewszźvhźtrom
Ft összegben a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium természettu-
dományos képzéséhez (foldrajz, ťlzika, biológia) kapcsolódó demonsháló eszkĺizök beszerzésének
érdekében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. december 1.

2. ahatfuozat l. pondában foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11i07-01 cím műkĺidési cél és
általános tartalékon belül Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat . elői-
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rényzatárő| I.353'478,- Ft-ot, Egry Attila alpolgármesteľi saját keľet - önként vállalt feladat - előĹ
rányzatánő| 1.786.625'- Ft-ot átcsopoľtosít a kiadrás 11105 cím - önként váůlra|t feladat - fe|ha|mo-
zźsi cé|it támogatások á||arĺhźntartźtson kívülľe előirźtnyzatéra Fazekas Mihály oktatási, Kulturális
és Sport Alapítvány természettudományos képzéshez (ťo|drajz, ťlzika, biológia) kapcsolódó de-
monstľáló eszkĺizök beszeľzésének támogatása címén.

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: 2016' december l.

3. felkéľi a polgármestert ahatérozat I. pontja szerinti támogatási szerzodés a|źtirásfua.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. december 16.

4' 2.000'000,0 e HUF étékben 1 éves kamatoző kincstárjegyet vásárol a K&H Bankon kęreszttil
2016. december 6-án.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. decembęr 02,

5. felkéri a polgármestert a hatźr ozat mellékletét képezó:
- Treasury keretszeruódés értékpapír adiásvételi Ĺigyletek vźi|a|ati tigyfelekkel töľténő köté-

séhez,
- Másodpiaci megál|apodás és
- Jegyzési
dokumentum ok a|áir ásfu a,

Felelős: polgármeste t ''

Határidő: 2016' december 06.

6, A 4. pontban foglaltak miatt azonkoľmányzat - őrlként vállalt feladat - bevétel ťlnanszírozási bevé-
telek - étékpapíľ éľtékesítés _ e|óirźnyzatát és kiadás ťlnanszíroztlsi kiadások _ értékpapír vásáľlás
_ e|őir źny zatát 2. 000. 000,0e Ft-tal me gemel i.

Felelĺís: polgármester
Határidő: 2016. dęcembeľ 02'

7. felkéri a polgármesteľt, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítás ánźi a
hattľ ozatban fo glaltakat vegye fi gye lembe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a2016, évi költségvetés következő módosítrása

A dönÚés végľehajtrĺsńtvégző szeruezetiegység: HumánszolgáitatásiÜgyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2016. november 2

iJ*ra*Tt
Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/

/ĺ. ,@,2 4t
dr. Mészár Erika ,/

a|jegyző

2016 błÜv 2 g.
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K&HTREASU RY KERETSZERZODES

ÉnrÉxPAPĺR ADÁsVÉľeu ÜcvleTEK vÁluLATl
ÜovreLEKKEl ronrÉľŐ rörÉs Éllľ.'z
Szerződés száma..

ame|y létrejött a(z)

(1) BUDAPEsT róvÁnos Vltl. xeRÜler uozservÁRosl oľxonĺuÁNYzAT amely a Magyar
Ál|amkincstár alta| a 15735715-242 adőszámon bejegyzett, amelynek székhe|ye: 1082 BUDAPEST,
BARoss UTCA 63-67; (az,,Ügyfé|''), és a

(2) K&H BANK zRT. ame|y a FŐvárosi Ttrvényszék CégbírÓsága álta| Cg. 01-10-041043 számon
bejegyzett magyar hite|intézet, ame|ynek bejegyzett székhe|ye: 1095 Budapest Lechner tdon fasor 9.,
adTszáma: 101 95664-4-44 (a,,Bank'')

(a továbbiakban Ügyfé| és Bank kĹi|ön-kü|ön: ,,Fél'', egyÜttesen: ,,Felek'') ktzött az a|u|ĺrott he|yen és
ĺdőpontban, az a|ábbi fe|téte|ek me| |ett:

(1) Je|en Keret megál|apodás a|apján a Fe|ek egymássa| az a|ábbi fe|téte|eknek megfe|e|ő értékpapír
adásvéte|i Ügy|eteket (a továbbiakban együtt: Treasury Ügy|etek) köthetnek.
a) A te|jesĺtés DVP e|számo|ású T+(maximum) 5 nap teljesítési határidóve| torténik

(Diszkontkincstárjegy esetén DVP e|számo|ású T+maximum 8 nap teljesítési határidőve|), vagy
b) A Bank á|ta| e|adott értékpapĺr e||enértékét az Ügyfé| e|őzetesen e|helyezte a Bankná|, vagy
c) A Bank á|ta| vásáro|t értékpapĺr e||enértékének megfizetésére a Bank csak azt kÖvetóen kÖte|es,

hogy az éńékpapír a Bank értékpapírszám|áján jóváírásra kerü|t.

(2) Abban az esetben, ha az Ügyfé| részére a Bank értékpapír Ĺigy|etek kötésére vonatkozóan limitet á||ított
te|, az 1. pontban meghatározott fe|téteĺektóĺ eltérŐ értékpapír adásvéte|i ügy|et is köthető, kivéve a repo
ÜgyIetet.

(3) Az egyes megkötott Ügy|etek konkrét fe|téte|eit Visszaigazo|ás, vagy Eseti Szeződés fogja tarta|mazni.

(4) Az Ügyfé| az 1. számrj Mel|ék|et szerint adja meg azon személy(ek) nevét, aláírás-mintáját, akik
jogosu|tak az Ügyfé| nevében a Bank Piaci igazgatlságának hangrögzítésse| el|átott vezetékes
telefonvona|án Treasury ügyletet kötnĺ, Visszaigazo|ást vagy Eseti Szeződést aláírni. A Bank Piaci
Igazgatóságának Üz|etkotŐi a Bank hon|apján tekinthetők meg.

(5) A Bank a Treasury ügy|etek Visszaigazo|ását vagy Eseti Szeződését te|efaxon továbbítja az Ügyfé| 3.
számÚ Me||ék|etben megje|ö|t e|érhetőségeire. Az Ügyfé| Visszaigazo|ást vagy Eseti Szezódést te|efaxon
a 3, számú Mel|ék|etben rögzített fax számrT| a Bank 2' számú Me||ék|et ||I2. részében megje|ö|t
faxszámára küldheti érvényesen.

(6) Amennyiben az Ügyfé|a 3. s*-zámú Me||ék|etben tÖbb elszámo|ási szám|át ĺs magad, akkor minden egyes
ügy|et megkötésekor te|efonon meg ke|| adnia, hogy me|yik szám|áján történjen az ügy|et te|jesítése. A 3.
számú me||ék|etben nem szerep|ó szám|ákra a Bank e|számo|ási instrukciÓt nem fogad eĺ és nem
te|jesít' Amennyiben az ügyfél nem je|ö| meg az ügylet teljesítéséhez szám|aszámot, akkor az Ügy|etet a
Bank az Ügyfé|nek a ná|a vezetett értékpapír- i||etve ilgyfé|Íőszám|ájára te|jesíti.

(7) A mel|ékletek tarta|mát mldosĺtani csak a je|en Keretmegá||apodás me||ék|ete szerinti formában és
tarta|ommal, a mldosítás két eredeti a|áírt pé|dányának a2. számu Melléklet |. részében megje|ölt cÍmre
torténő e|juttatásáva| lehet. A mldosítás akkor |ép hatályba, amikor a Bank a meghata|mazás a|áíĺt
érvénybe he|yezési záradékka| e||átott egyik példányátaz Ügyfé| részére visszajuttatja.

(8) A Felek - a Visszaigazo|ás vagy va|amely Eseti Szeződés e||enkező rende|kezése hiányában - az
egymásnak fizetendő e||enértéket és eset|eges egyéb összegeket, ĺ|letve az egymás rende|kezésére
bocsátandó értékpapírokat a Keretmegá||apodás 2. és 3. számú Me||ék|etében megje|ö|t szám|áikra
torténő átuta|ássa|, i|letve transzferre| köte|esek te|jes íten ĺ.

Kézjegyek:

ľlrĺ
a KBC csoport tagia 
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Ąo @ę@s*s



J-TREASURY KERETszERzloÉs ÉnľÉrpRplR RoÁsvÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szezódés száma: K&H
(9) Je|en megá|lapodás bárme|yik Fé| részéró|, írásban, azonnali hatá|lyal, indoko|ási ktte|ezettség né|kĹiI

fe|mondható, a már megkötttt Treasury iigy|etek vonatkozásában azonban továbbra ĺs a|ka|mazni ke|l,
azza|, hogy a Felek új Treasury Ĺigy|etet nem kotnek.

(10) Jelen keretszeződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Bank Befektetési és kiegészítő
szo|gá|tatásaira vonatkozl Üz|etszabá|yzatában, va|amint a Bank á|ta|ános Üz|etszabá|yzatában fog|alt
rendeIkezések ĺrányadóak.

Kelt: Budapest, 2016....

ALÁĺRÁsoK

az Ügyfé|:
B U DAPEST FOVAROS V! ! I. KERU LET JOZS EFVAROSI ON KORMANYZAT

A|áírás: A|áírás:

Név: Név:

a Bank:
K&H BANKZRT.

A|áírás: A|áírás:

Név:

Ké4jegyek: A' ,r

{.y-i:i'
u

,"1Đ Đęęe} a KBC csoport tagja



TREASURY KERETSZERzŐoÉs ÉnrÉrpRpÍn noÁsvÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szeződés száma:

í. MELLÉKLET

RENDELKEZŐK
VÁLLALAil ÜGYFELEK TREAsU RY ÉnĺÉxpłpĺn noÁsvÉTEu ÜGYLETEIH Ez

í. Üz|etkötésre jogosultak

A BUDAPEST FiVÁRos V!|l. KERL'LET ĺózservÁRosl oNKoRMÁNYZAT (cégnév) 1o82 BUDAPEST,
BARoss UTOA 63-67 székhe|y) nevében kizárl|ag az a|ábbi szemé|yek jogosu|tak te|efonon, Treasury Ĺlgyletet
kötni, mindaddig, amíg a |istát érintó valame|y változásró| írásban nem értesítjük a Bankot:

Rendelkező neve Elérhetőség (telefonJ faxszám/e.mai l)

2. Megkötött ügy|etekre vonatkozo Visszaigazolás, vagy Eseti Szeződés a|áĺrására jogosultak

Kizárő|ag az a|ábbi szemé|yek jogosu|tak Treasury Ügy|etre vonatkozó Visszaigazo|ást, vagy Eseti Szeződést
aláĺrni mindaddig, amíg a |istát érintŐ va|ame|y változásrÓ| írásban nem értesítjÜk a Bankot:

A je|en me||ék|et Ügyfé| cégszerű a|áírásával és a Bank á|ta|i érvénybe he|yezéséve| lép hatá|yba.

*A hatá|yba |épésse| egyidejű|eg a korábbi Meghatalmazás érvényét veszti. / A hatá|yba lépéssel egyidejĹĺ|eg a
korábbi Meghata|mazás kiegészü| a je|en listában fogla|t szemé|yekkel.

Kelt, Budapest, 2016

gz ÜgyfQ]:
B U DAPEST FOVAROS VI II. KERU LET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

A|áírás: A|áírás:

Név: Név:

I A kívánt mód x-sze| jelö|endó
* Módosítás esetén a kívánt szöveg a|áhúzássa| je|ö|endő. Ennek hiányában, Vagy nem egyérte|mű köz|és esetében a Bank jogosu|t úgy
tekĺnteni, hogy az újonnan beadott Meghata|mazás a korábbit hatá|yon kívü| he|yezi.

Kézjegyek:

J-
K&H

$-

Rendelkező Atáírás módja1

Neve Elérhetőséq (te|efon Jfaxszám/e.mail) Aláĺrás minta oná|ló Együttes

o @ę@ffiE
./

n -ť'rt"';{r"
a KBC csoport tagja .' 6



TREASURY KERETszERzloÉs ÉnrÉxpRpÍR RoÁsvÉrell ÜoyleTEKRE
Szeződés száma:

J-
K&H

zÁRRoÉx:

A fenti Meghata|mazást érvénybe helyeztük.

Budapest, 2016..........

a Bank:
K&H BANKZRT.

A|áírás:

Név: ...

Kézjegyek:

A|áírás:

/ŕ'- .("7
a KBC csoporttagia +o @@@#



TREASURY KERETszERzloÉs ÉnĺÉrpłpĺR RoÁsvÉrelt ÜovleTEKRE
Szeződés száma:

2. MELLÉKLET

A BAN K ELÉRH ETŐsÉGEl, KAPCSoLATTARTo! És elszÁuoLÁst sáM LÁ|
VÁLLALAT! ÜGYFELEK TREAs U RY ÉnľÉxpłpĺn noÁsvÉTEL! ÜGYLETEIH Ez

!. KERETszERzŐDÉs ÁlrłlÁľĺos KAPcsoLATTARTol És elÉnľ erósÉc el

Szervezeti egység: Gazdá|kodási osztá|yCím: 1082 BUDAPEST' BARoss UTCA 63-67
Csoportos E-mail: parisgy@ozsefuaros.hu
Telefax:
Kapcso|attartók: Paris Gyu|áné

l-
K&H

Név Telefonszám
Paris Gvu!áné +36/20i966-3786
Hudákné Dobos Márta +36ĺ11459-251

I!. ÉRTÉKPAPIR ÜGYLETEK

1. A Bank ä|ta| az Ügyfél részére nyilvántartott, az értékpapír ügytetek Ügyfé|lel történő
elszámolásához alkalmazott számlák adatai* :

Értékpapĺrszäm|aszáma: 104065oo.oo52í543-oooooo1 1

(Zeusazonosítl, típusa) 000-521-543

Pénzszámla megnevezése Forint szám|a
(devizája, típusa), száma: HUF

2. Elszámolási kapcsolattartók:

Szervezeti egység: Értekpapĺr Back office
Csoportos E-mail: ebo@kh.hu
Telefax: (+36 1) 328 9551

*. A Bank a Treasury Értékpapír ügyletek elszámo|ásának |ebonyo|ításához ezen Keretmegá||apodás a|apján szám|át nem vezet' Az
Ugýé|részére tcirténő éńékpapírszám|a és Ügyfé|szám|a vezetéshez a Bankka| megkötött Értékpapírszám|a és ügyfé|számla szeződés
szükséges.

Kézjegyek: \

ELSZAM OLAS I KAPCSOLATTARTOK
Név Telefonszám
Gsákváľi Krisztina (+36 1) 4868451

Bohus Anna (+36 1) 486 8450
Máńon Tibor (+36 1) 486 8453
Krizsán Kriszti na/osztá|vvezető (+36 ,ĺ) 486 8452
Zsiqmond JudiUFőosztálwezető (+36 1) 486 8459

o f'ęę+} ,/:'
ü/.1: .,

a KBC csoport tagja ĺ7 ęÔ



TREASURY KERETszERzloÉs ÉnrÉrpRpÍn RoÁsvÉľeut ÜoyleTEKRE
Szeződés száma:

3. A Bankelszámolási számlaszámai:

Amennyĺben a Bank á|ta| kü|dÖtt Visszaigazolás vagy Egyedi szezŐdés nem tarta|maz te|jesĺtési
számIaadatokat:

Pénzszám|a száma: 1. pontban megadott szám|a, devĺzanem szerint
BIC:OKHBHUHB

Értékpapírszámla száma: KELER zrt. á|ta| vezetett o3o3/ooooo0 számú számla

Budapest,2016.......

K&H Bank Zrt.

Kézjegyek:

-9-K&H

\

MAGYARORSZAG
SZAMLAVEZETO
Btc
SAFE
ALszÁMLA

EGYÉB
elszÁľĺotÁs HELYE
PSET

KELER ZRT (KOZPONT| ELSZAMOLOHAZ ES ERTEKTAR BUDAPEST ZRT)
KELRHUHB
a/c 0303
ďc 000000 VAGY 000003 VAGY 000004
TRANSzFER eserÉru MEGJELÖLENoÓ Rz Rt.szÁMtAszÁM A V|sszA|GAzot.Ás vłov EGYED|
szERzŐDÉs szER|NT
KELER zRT (KÖzPoNll elsäľvtolÓnÁz És ÉnrÉrrÁn BUDAPEsT zRT)
KELRHUHB

EUROCLEAR
SZAMLAVEZETO
Btc
SAFE
elsárvlolÁs HELYE
PSET

EUROCLEAR BANK NV.
MGTCBEBEECL
a|c98279
EUROCLEAR BANK NV.
MGTCBEBEECL

CSEH KOZTARSASAG
SZAMLAVEZETO
Brc
SAFE
ELszÁMoLĄs HELYE
PSET

CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S
CEKOCZPPXXX
A/C 48085
UNIVYC A.S.
UNIYCZPl

LENGYELORSZAG
SZAMLAVEZETO
Btc
SAFE
elszÁĺrĺolÁs HELYE
PSET

BANKZACHODNI WBK
WBKPPLPPXXX
A/C 01-00-083782
KDPW S.A.
KDPWPLPW

SA

scyÉe PncoK- EURocLEAR.eľ xeReszĺÜl

ll
2,::!,/

a KBC csoport tagja i'^
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TREASURY KERETszERzloÉs ÉnrÉrpRpĺR RoÁsvÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szeződés száma:

l-
K&H

3. MELLÉKLET

Ü oYrÉl ELÉRH ETisÉG El, KAPcSoLATTARTo| És elsáĺuoLÁs| szÁM LAszÁMAI
vÁu.łl.Rľ! ÜGYFELEK TREASURY ÉnĺÉxpłpĺn łoÁsvÉľeu; ÜovuETEtH Ez

!. A KERETszenzioÉs ÁlľłlÁruos KAPcsol.łľľłRľol És elÉnľerisÉoel

Szervezeti egység: Gazdá|kodási osztá|y
Cím: 1082 BUDAPEST. BARoss UTOA63-67
Csoportos E-mai|: parĺsgy@ozsefuaros.hu
Telefax:
Kapcso|attartTk: Paris Gyu|áné

Il. ÉRTÉKPAPĺR |.'GYLETEK

í. Ügyfél elszámotási kapcsotattartó!

Szervezeti egység: Gazdá|kodási osztá|y
Telefax:

ELSZAMOLASI KAPCSOLATTARTOK
Név TeIefonszám
Páris Gvu|áné +36i20i966-3786

2. Ügyfé| elszámotási számlaszámai:

Értékpapĺrszám|a száma és vezetŐje, B|C krdja: 10406500-00521543-00000011 K&H BankZrt.

PénzforgaImi számla száma: 1 0403387-00028570-00000000

(ország, e|számo|ás he|ye, B|C kldja' Egyéb) oKHBHUHB

Kelt, [Budapest], [DATUM].

az Ügyfé|:
BU DAP EST FOVAROS VI II. KERU LET JOZS EFVAROSI ON KORMANYZAT
[cégszerű a|áírásE]

A|áírás:

Név: ...

äRnoÉx:

A fenti szá m |aszámokat nyi |vántartásba vettü k'

Budapest, 201......

a Bank:
K&H BANKZRT.

A|áírás:

Név:

B Módosítfu ęsetén is mindig cégszerĺi aláírás szükséges

Kézieqyek: R ..í

//
C'it r'"

a KBC csoport tagja 
'r'/

Ąa
o @ę@@



TREASURY KERETszERzloÉs ÉnĺÉrpnpĺn RoÁsvÉTEL| ÜGYLETEKRE
Szeződés száma:

J-
K&H

{ 
/i,

,ĺľ,,

Đ Đ9Q€) a KBC csoport tagja 
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K&H Bank Zrt.

'| 095 Budapest, Lechner tdön fasor 9.
telefon: (06 1) 328 9000
fax (06 1) 328 9696
Budapest 185.ĺ
www.kh.hu . bank@kh.hu

Nyilatkozat a klegészítő kérdőív kitöltéséhez

Ügyfé| neve: |Bankiazonosító:
BUDAPEST FlVÁRos V|l|. KERÜLET JTZSEFVÁRoS| ÖľĺxonnĺÁNYZAT |ĺzgooo

Tisztelt Ugyfelünk!

A je|enleg hatá|yos jogszabá|yok e|Őĺrásaĺ befektetési tanácsadás nyújtása e|őtt megkövete|ik az ügyfé|
alka|masságának vizsgá|atát. A Bank gyakor|atában ez a vizsgálat két részból ä||. Az egyik rész az Ügyfé|
kockázafuise|ési képességének és haj|andlságának felmérése, a másik rész az ilgyfé| befektetési termékre
vonatkozl ismereteit és tapasztalatait vizsgá|ja, hogy csak o|yan terméket aján|jon a Bank, ame|ynek
tu |ajdonságait és kockázatait az ü gyfé| ismeri.

Ez utlbbife|mérését cé|ozza a me||ék|etben ta|á|hatl kiegészítő kérdőív. KérjÜk, hogy figye|mesen o|vassák elés
vá|aszolják meg a kérdéseket. Ha segítségre Van szükségük, tanácsadlink és kapcsolattatÓink készségge| á||nak
rende|kezésĹ1kre.

Egy kis segédlet a kitöltéshez

Az első oszlopban ta|á|ják a kérdéseket, a többi osz|opban termékcsoportok vannak. Egy kérdés több
termékcsoportraisvonatkozhat,de@csakggyvá!asztielö|hetnekmeqhe|yesként.Aho|
szürke N/A-va| e||átott mezőt ta|á|nak, ott a kérdés nem alkalmazhatö a termékcsoportra.

Ha valame|y termékcsoport termékeibő| nem kívánnak vásáro|ni, azt az osz|opot ne tö|tsék ki, de ha va|ame|yik
termékcsoport termékei érdeklik tnoket, ott minden kérdésre válaszolianak. A kérdőívre adott vá|aszaik
kérésére módosíthatók.

Amennyiben kitt|tik, kérjÜk' aza|ábbi nyi|atkozatot írja alá.

Alulírott a kiegészítő kérdőívet kitöltöttem, és elfogadom, hogy a kérdésekre adott válaszaimat a Bank
befektetési tanácsadás során figyelembe vegye.

Kelt:

@
Amennyiben a kérdőív kitt|tését e|utasÍtja, kérjÜk, ĺtt írja a|á. Ebben az esetben azonban a Bank nem adhat tnnek
befektetési tanácsot'
Alulírott e|utasítom a kiegészítő kérdőív kitöltését.

Kelt:

@

Me||éklet: kiegészítő kérdőív

J-l(&H

o @ę@@ 6"mt)
a KBC csoport tagja
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KiegészÍtő kérdőĺv önkormányzati ilgyfe|ek részére
Me||éklet

azonostlo:

V||l. KERÜLET JlzsEFVÁRosI tNKoRMÁNYZAT

Termék Állampapír

Pénznem Forint Deviza
:'.

.1 r':;li I,r1:,.;''".1. I

a) Nem Vásáro|tam i|yen terméket. x

b) 1 vagy 2 a|ka|omma| vásáro|tam

c) TÖbb' mint két a|ka|omma| vásáro|tam.
rĘ:i:'::I!ł,

: ::..'r !.:..,i-.1:'.--..- l:- t':t :l
i,::. l_,._.,_:,. .l i:j 'l''. i ;'.:.'ii:1'.:í.' j'l

a) Egyáltalán nem befo|yáso|ja.

b) Az árfolyamvá|tozás a befektetés forintban számĺtott éńékét akár je|entősen is befo|yáso|hatja.

3,.Mli iliaól; "'.ĺr"ea';*a.;m;i n.;'.ii 
"...l,'aii, 

m iiuiioj'i i,','!'-ilr iii
a) Nem' a termék nem értékesĺthető rövid időn be|ül'

b) |gen' a termék néhány napon be|ü|, vagy a piaci he|yzet függvényében éńékesĺthető. x

a) A veszteség kor|átozott |ehet, mert a befektetést az országos BetétbiztosÍtási A|ap biztosĺtja.

b) Szélsőséges esetben a teljes befektetés e|veszhet. x

s..eżł ]á mĺełt"te"sel]'ĺu"n' levetelełreĺol

a) A termék tájékoztatÓjában vagy a szeződésében szerep|ő |ehetőségeket ismerem, az ott szerep|ő
kamatbevéteIre számÍthatok.

x

b) A terméknek nincsenek i|yen je||egű kifizetései.

. .: :- . .1..:,.1 .. .. . .1..:f":....1 . r.:.li

,:,,l: :.).-', 
.,-,1.r.:r''.'..,.1

,;:i 
f.., . t . .r',-:'.''i,-,.''.,,,;.1

i|.'l': ł'ł'.j;l.'i",
a) |gen' a fenti piaci viszonyok hatássa| |ehetnek a befektetés értékére' de egyes beÍektetési
termékek esetében a tájékoztatTban szerep|ő kamat (hozam) és |ejáratakor a befektetett összeg
kiÍizetésre kerü|.

x

c) Nem' a piaci viszonyok nem befo|yáso|ják a befektetés értékét'

'..'iilł.;] 
i".rcil;i.".'|"ý;śäĺuráväli. t"i'Jľ.

aliońenváoan ńéq ĺoäiá;: h.á]äáhi áiäół"Ĺôtł.... . -. .

l ::l:i_ll:l:i':l: ::al .:n l:r'::.1:::1,::. l:.:i l-lll:.llj:lli.l:l: I il;: : l:

.rányaa.,téljě9=.bgÍe[tetési.éďĘegta|dĺítá9
i;:r..::.',.'.."ri,:,.'.r.:..-:.1.;.:i.r:.t:'r1::i'. -:-:'.-:'-:1.'.1

;l. ..:ĺ lĺ:];'']lĺ.]..:]]ir: :.:.:.l'ij; j

.l...ł"Lii.lijffi
a) Nem x

r) lgen

l..iuJiac a oeĺeiat*äo.o"".áoái.á'.ľeĺ"iiet* uiáŕäeił.ĺenuio.niz...|.. ..' 1''' 
...' 

.. ..1'.:.'ii .; .' ..'.
i::f i::-f :;,::;:;::.t:--:--:,-=:::l

l'. -!i . ::::, L t : r,,:t.r'")!,i,..: r., i

i]l'!.ii; ::J':i]]:Ü i:-:'i.{!i.-!:1ť|:

l) lgen x

b) Nem

c) A befektetés |ejárata nem e|sldleges szempont számomra, a befektetést a piaci helyzet
fÜggvényében éńékesÍteni kĺvánom.

1i
:.J

L.. :. ł'.ĺ,,',ln at
/lJ

Kelt:

Ugyfél aláĺrása



Másodpiaci Megá||apodás

(1) BUDAPEST FóVÁRos V!ll. KERÜLET JozsEFVÁRost oHxonnĺÁNYzAT, amelynek
bejegyzett székhe|ye: 1082 BUDAPEST, BARoss UTOA 63-67, adTszáma 15735715-242,
mint ál|ampapir jegyző (a továbbiakban.' az,,Ügyfél''), és

(2) a K&H BANK ZRT., ame|y a Fóvárosi Torvényszék cégbírÓsága álta| Cg' 01-10-041043
számon bejegyzett magyar hite|intézet, ame|ynek bejegyzett székhe|ye: 1095 Budapest,
Lechner toon fasor 9., adlszáma: 10195664444, mint á||ampapír forga|mazó (a
továbbiakban: a,,Bank'')

(a továbbiakban Ügyfél és Bank kü|tn-kü|ön: ,,Fél'', együttesen: a ,,Felek'') között jott |étre, az a|u|ĺrt
he|yen és idŐpontban, az a|ábbi fe|téte|ek szerint.

1.) A felek egybehangzian kije|entĺk, hogy az Ügyfé| az a|ábbi ál|ampapírokra
vonatkozlan,...... .....ánjegyzési nyi|atkozatottetta Bankná|.

Ál|ampapír megnevezése:
|S|N kód:
Mennyiség:
Névérték:
tssznévérték:
Lejárat dátuma:

(a továbbiakban: Kamatozo Kincstárjegyek)

2.) A Bank köte|ezettséget vá||a| arra, hogy a fenti Kamatozó Kincstárjegyeket az Ügyfé| kérésére
(a továbbiakban: E|adási igény) az Ügyfé|től a névérték+fe|halmozott kamatl véte|áron (a
továbbiakban: Fix Véte|ár) megvásáro|ja, feltéve, hogy az Eladási Igény e|éri, Vagy
megha|adja a 50.000.000 Ft (azaz ttvenmil|iÓ forĺnt) össznévértéket és a jegyzéskori piaci
he|yzethez képest nem á||t be Lényeges PiaciVáltozás. Lényeges PiaciVá|tozásnak minősĹjĺ,
ha az Ügyfé| E|adási |gényének jelzésekor érvényes jegybanki a|apkamat mértéke elérĺ, vagy
megha|adja a jegyzési nyi|atkozat megtéte|ének napján érvényes MNB a|apkamat+2OO
bázispont szintet'

3.) Az ugyfél tudomásu| veszi, hogy Lényeges Piaci Változás fenná||ása esetén a Bank nem
köte|es az Ügyfé| E|adási |gényét Fix Véte|áron te|jesÍteni, he|yette a Bank á|ta| jegyzett
aktuá|is piaci ár kerü| alkalmazásra.

4.) Je|en szerződés azon a napon lép hatá|yba, amikor a Kamatozó Kincstárjegyek jlváĺrása az
Ügyfélnek a Bankná| vezetett értékpapírszámláján megtorténik, és a Kamatozl Kincstárjegyek
|ejárati dátumáig terjedő határozott idóre szó|, a szeződést azonban az Ügyfé| jogosu|t ezt
mege|őzően is írásban, 8 napos felmondási időve| fe|mondanĺ. A Bank a szezódés
feImondására nem jogosu|t.

5.) Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Bank és az Ügyfé| kozott |étrejÖtt
Értékpapír-, értékpapír |etéti- és Ügyfé|szám|a szeződés, Treasury keretsżeződés értékpapír
adásvéte|i ügy|etekre vá||a|ati és önkormányzati ügyfe|ekke|, valamint a Bank Befektetési- és
kiegészítŐ befektetésĺ szo|gá|tatásra vonatkozó Üz|etszabá|yzata és Hirdetménye irányadó.

Budapest, 2016

.ł
i,r' ,1.;' z'ĺ,, ĄĄ

í A Kamatozl Kincstárjegy kibocsátásátl| számítva e|te|t időre eső kamat összege.



BankÜgyfél

,/
ĺ".,. )jt'r/ .ĺ,/

ĺ/

/ĺ
a



J-
K&T{

JEGYzÉsl IGÉNY BEJELENTÉSE

Név / E|nevezés: BUDAPEST FiVÁRos V|I|' KERÜLET JózsEFVÁRosl öNKoRMÁNYZAT

Cím / Székhe|y: 1082 BUDAPEST' BARoss UTCA 63-67

Érterpapírszám|a száma: í0406500.0052ĺ543.0000001í

Alu|írott, ezenne| kije|entem, hogy a Magyar Á||am álta| nyi|vánosan értékesítésre Íe|aján|ott értékpapÍrok klzÜ|, az |smertető tarta|mának
tudatában az a|ábbiak szerint kívánok jegyezni:

Értéxpapír megnevezése: Fé|éves Kincstárjegy 2016

ISIN kód: HU

Mennyiség:

Névérték:

tssznévérték:

Kije|entem, hogy a jegyzés Véte|árát (árfo|yamértékét) -a mai napon- a fenti számú szám|án bĺztosítom. Tudomásu| Veszem, hogy amennyiben a
jegyzés Vételára (árÍo|yamértéke) a jegyzés napján nem á|| rendelkezésre, jegyzési igénybeje|entésemet a Forgalmazó érvénytelennek tekinti.

Dátum

Ügyfé|

1ĺb



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľmányzat KépviselĹtestületének

.......ĺ20Í6, (.... .....) önkoľmányzati ľendelete

a20t6. évi kiiltségvetésľől szó,'Jtő tl20|6. (II.04.) önkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testiilete az A|aptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az A|aptörvény 32, cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatźrozoft feladatköľében eljárva a következőket rendeli el:

1. s A f0|6. évi költségvetésről szóló |/2016, (II'04.) önkoľmányzati rendelet 20' $ (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés ĺép:

,,(7) A képviselő-testtilet a lekötés maximális időtartamźt 12 hónapban hatźrozza meg.''

2. $Ez a rendelet 20l6. december l-jén 15 órakor lép hatályba'

Budapest, 2016...

Danada-Rimán Edina
jegyzó

đľ. Kocsis Máté
poIgármesteľ
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INDoKoLÁs

Általanos indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselĺj-testiiletének 20l6. évi
költségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) cĺnkoľmányzati ľendeletének módosíttsa az átmenetileg szabad
pénzeszközök befektetése feltéte|einek módosítrísamiaÍtvált szükségessé.

az 1.$-hoz

A végrehajtott módosÍt.rás következtében az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésę, befektetése 12
havi futamidőre is lehetséses.
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Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefváľosĺ
onkoľmányzat KépviselĹtestületének

a20|6. évi költségvetésről szóÄő tl20|6. (II.04.)
iinkoľmánvzati rendelete

20.$ (7) A képviselő-testĹilet a lekötés
maximális időtartaĺrlźú 6 hónapban hatźrozza
meg.

Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľosi
Önkoľmányzat KépvĺselĹtestiĺletének

.,...ĺ2016. (.... ...) iinkoľmányzatĺ ľendelete

a20l6. évi kiiltségvetésľő| szőilő 112016. (II.04.)
önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

l.s A Rendelęt 20. $ (7) bekezdése helyébe
következő rendelkezés lép:

,,(7) A képviselő-testiilet a lekötés maximális
időtartamźt 12 hőnapbarl hatźr ozza me g'''
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