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Szerződés sz.: 1-2-16-3300-0233-6
2. sz. melléklet
Előadó: Dr. Zsurzsucz Zsolt

OTP BANK Nyrt.

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS
FIZETÉSI SZÁMLA KÖVETELÉS
amely létrejött egyrészről az
OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartja Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon; statisztikai számjel:
10537914-6419-114-01, adószám: 10537914-4-44, kapcsolattartó: Dél-alföldi Régió
Békéscsabai Fiók, amelynek címe: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3.; egyéb adatai
az Üzletszabályzatokban; a továbbiakban: Bank),
másrészről
Gyula Város Önkormányzata (székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.; törzsszám: 725503;
statisztikai számjel: 15725503-8411-321-04; adószám: 15725503-2-04)
(a továbbiakban: Óvadékot nyújtó), - a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott
napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.)
2016. …………. napján a Bank és Gyula Város Önkormányzata; (5700 Gyula, Petőfi tér
3.) mint Adós (a továbbiakban: Adós) között pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) jött létre a következő feltételek mellett:
Szerződés megnevezése:
Szerződés száma:
Követelés összege:

Kölcsönszerződés
1-2-16-3300-0233-6
300.000.000,- Ft

Járulékok, költségek megnevezése, mértéke:
változó, jelenleg 3 havi BUBOR + 1,25 %
Ügyleti kamat:
változó, jelenleg 0,0 %
Kezelési költség:
Rendelkezésre tartási jutalék:
változó, jelenleg évi 0,15 %
Egyéb díj:
Szerződéskötési díj (Egyszeri díj, mértéke
250.000,- Ft.)
Késedelmi kamat tőke után:
Ptk. 6:155.§.(1) bekezdés szerint
Késedelmi kamat hiteldíj után:
Ptk. 6:155.§.(1) bekezdés szerint
A követelés felmondással is lejárttá tehető.
2.)
Az Óvadék nyújtó, mint az 1.) pont szerinti Szerződés Adósa hozzájárul ahhoz, hogy a Bank
az 1.) pontban megjelölt, az Óvadék nyújtó előtt ismert tartalmú Szerződés alapján
keletkezett jogviszonyból eredő követelései biztosítására 300.000.000,- Ft összeg és az 1.)
pontban megjelölt járulékai (beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot
és az igényérvényesítés költségeit is) erejéig óvadékot alapítson az Adós alábbi fizetési
számlán nyilvántartott követelésén
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Az Óvadékot nyújtó és a Bank megállapodnak abban, hogy az Óvadékot nyújtó első
ranghelyi óvadékot alapít a Bank javára a jelen pontban meghatározott óvadéki tárgyon az
1.) pontban meghatározott biztosított követelés biztosítására.
Óvadékként az alábbi fizetési számlákon és alszámlákon nyilvántartott követelések kerülnek
zárolásra a Bank javára: (Gépjárműadó számla esetében legfeljebb a követelés összegéből
az Adóst megillető 40 % mértékig)
Óvadék tárgyát képező fizetési (al)számlák megnevezése és számai:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

11733027-15346009 pénzforgalmi bankszámla,
11733027-15346009-08970000 gépjárműadó beszedési számla,
11733027-15346009-03540000 iparűzési adó beszedési számla,
11733027-15346009-02440000 építményadó beszedési számla,
11733027-15346009-02820000 magánszemélyek kommunális adója számla,
11733027-15346009-03090000 idegenforgalmi adó bevételek számla.

3.)
Az Óvadékot nyújtó tudomásul veszi, hogy az óvadék összege az időarányos kamatok
összegével minden további jogcselekmény nélkül megnövekszik
4.)
Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadékul lekötött pénzeszközök per-, teher- és
igénymentesek és nincsen tudomása olyan körülményről, amely a Bank óvadékból történő
közvetlen kielégítés jogát korlátozná. Az Óvadékot nyújtó vállalja, hogy az 1.) pontban
meghatározott Szerződésből eredő fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítéséig az
Óvadék tárgyát nem terheli meg.
Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy az óvadék átadásának időpontjában adósságrendezési
eljárás nincs folyamatban.
5.)
Ha az 1.) pontban megjelölt Szerződés kötelezettje nem teljesíti, illetve nem
szerződésszerűen teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, vagy a Szerződés bármely
ok miatt megszűnik és a Banknak esedékes követelése áll fent a kötelezettel szemben,
akkor a Bank az érvényesítő nyilatkozat óvadék nyújtója általi kézhezvételét követően
jogosult - a 3.) pont szerint beszedett kamatokkal növelt -– az óvadékból magát közvetlenül
kielégíteni.
6.)
A Bank az Óvadékot nyújtónak címzett postai értesítéseket, ideértve a jelen szerződés 5.
pontja szerinti egyoldalú nyilatkozatát is, az alábbi levelezési címre juttatja el:
Gyula Város Önkormányzata, 5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Az Óvadékot nyújtó a levelezési címét a Bankhoz megküldött írásbeli bejelentésben
módosíthatja azzal, hogy a módosítás a Bank által történő nyilvántartásba vétellel lép
hatályba.
A Bank által az Óvadékot nyújtónak írásban küldött értesítések közlésének időpontja az
értesítés az Óvadékot nyújtó általi kézhezvételének napja. A postai úton, a Bank által az
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Óvadékot nyújtó ismert címére igazoltan megküldött értesítéseket a Felek az elküldést
követő ötödik (5.) munkanapon közöltnek tekintik, még ha azok „címzett ismeretlen”,
„elköltözött”, „cím nem azonosítható”, „átvételt megtagadta”, „kézbesítés akadályozott” vagy
„nem kereste” megjelöléssel jönnek is vissza a Bankhoz. Az elküldés időpontjának
igazolásául a Bank postakönyve vagy ezzel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is
szolgálhat.
7.)
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvénynek a zálogjogra vonatkozó (5:86 - 5:144 §), továbbá az OTP Bank Nyrt.
mindenkor
hatályos
Díjhirdetménye,
Általános
Üzletszabályzata,
Pénzforgalmi
Szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzata, és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzata
irányadó (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).
Az Óvadékot nyújtó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a
szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket, és – a jogszabályoktól, a
szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között
alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a
szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
8.) Egyéb kikötések: 9.)
Az Óvadékot nyújtó képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy
megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak
vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez
vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.
Jelen szerződést az ügyfél képviseletében Dr. Görgényi Ernő polgármester a
1545/2016. (X.13.) Korm. határozat és Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2016. (…….) határozata alapján írja alá.
A jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült, amelyből 2 db eredeti példányt aláíráskor
az OTP Bank Nyrt. átadott az Ügyfél részére, aki ezt aláírásával elismeri.
Békéscsaba, 2016. ……...
……………………………………………………
Gyula Város Önkormányzata
képviseli:
Dr. Görgényi Ernő polgármester

…….………………………………………….
OTP Bank Nyrt.
Várkonyi Imre
Dr. Zsurzsucz Zsolt
KBC vezető ügyfélkapcsolati tanácsadó

Ellenjegyzem:
………………………………………..
Becsyné Dr. Szabó Márta
címzetes főjegyző
Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………………..
Lipták Judit
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osztályvezető
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