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3.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
1/2008. (II. 1.) HBMÖK
rendelete
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet
módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a
10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006.
(XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.), a 7/2007. (III. 1.), a 9/2007. (III. 30.), a 10/2007. (V. 4.), a
15/2007. (VI. 22.), 18/2007. (VI. 29.) valamint a 26/2007. (XII. 14.) HBMÖK rendeletekkel
módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következık
szerint módosítja:
1. §
(1) Az SZMSZ 1/a. számú mellékletében Csige József, illetve Pántya György helyére Totyik
Tamás és Suták Miklós kerül.

(2) Az SZMSZ 3. számú mellékletének I. pontjában a Gazdasági és Vagyongazdálkodási
Bizottság, az Idegenforgalmi Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság összetétele a
következık szerint módosul:
„Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság
Elnök:
Közgyőlési tag:

Külsı tag:

Bodó Sándor
Suták Miklós
Kovács Miklósné
Tóth Mihály
Erdey László
Nagy Zsolt
Rásó Tibor

7 fı
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Idegenforgalmi Bizottság
Elnök:
Közgyőlési tag:
Külsı tag:

5 fı

Gurzó László
Máthé Attila Gyula
Totyik Tamás
Fórizs László
Dr. Sóvágó László

Pénzügyi Bizottság
Elnök:
Közgyőlési tag:

Külsı tag:
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7 fı

Dr. Forgács Barna
Arnóth Sándor
Kiss Sándor Mátyás
Kövér Mónika
Dr. Czár Csaba
Dézsi Zsolt
Kunkliné Hüse Erzsébet

2. §
Az SZMSZ 4. számú mellékletében, a közgyőlés elnökére az egészségügyi, szociális és
gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan átruházott hatáskörök felsorolása a következı, új
19. francia bekezdéssel egészül ki:
-„19. A Kenézy Kórház Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaság vonatkozásában kezdeményezheti teljesítményvolumen átcsoportosítását, átadásátvételét, valamint ezzel összefüggésben az egészségügyi közszolgáltatás ellátásáért felelıs
más szervezettel a teljesítményvolumen átadás-átvételére vonatkozó megállapodást
jóváhagyja.”

3. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Debrecen, 2008. február 1.

Vasas Lászlóné dr. s. k.
megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k.
a megyei közgyőlés elnöke
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A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének
1-22/2008. (II. 1.) MÖK határozatai

1/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
246/2007. (IX. 7.) MÖK határozat, 265/2007. (X. 26.) MÖK határozat, 275/2007. (X. 26.)
MÖK határozat, 281/2007. (X. 26.) MÖK határozat, 309/2007. (XI. 30.) MÖK határozat,
316/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 319/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 320/2007. (XI. 30.)
MÖK határozat, 321/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 331/2007. (XI. 30.) MÖK határozat,
332/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 334/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 335/2007. (XI. 30.)
MÖK határozat, 339/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 344/2007. (XI. 30.) MÖK határozat,
345/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 347/2007. (XI. 30.) MÖK határozat, 348/2007. (XI. 30.)
MÖK határozat, 354/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 357/2007. (XII. 14.) MÖK határozat,
358/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 359/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 360/2007. (XII.
14.) MÖK határozat, 361/2007. (XII. 14.) MÖK határozat, 362/2007. (XII. 14.) MÖK
határozat, 363/2007. (XII. 14.) MÖK határozat.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2008. február 1.

2/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló módosított
2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján elfogadott, a DERMÁK
Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság alapító okiratának
módosításáról szóló 358/2007. (XII. 14.) MÖK határozatának a Társaság alapító okirata 2.
pontjára vonatkozó rendelkezését a következı dılt betővel jelölt helyrajzi számokkal egészíti
ki:
„A társaság fióktelepe:

4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c.
4138 Komádi, Iszap tanya (hrsz. 0642/8)
4161 Báránd, Hangás dőlı (hrsz. 065)
4163 Szerep-Hosszúhát (hrsz. 0120, 098/7, 097)”

A közgyőlés felkéri elnökét a határozat kiegészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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3/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. február 1-ei ülése napirendjét a
következık szerint fogadja el:

1. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kötvény kibocsátásával kapcsolatos
döntésre
2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet módosítására
3. Elıterjesztés pályázatok benyújtására
4. Elıterjesztés intézményvezetıi pályázatok kiírására
5. Elıterjesztés ingatlan-hasznosítással kapcsolatos döntésekre
Különfélék
Interpellációk, bejelentések

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

4/2008. (II. 1.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja, a tıkepiacról szóló
módosított 2001. évi CXX. törvény, illetve a kötvényrıl szóló módosított 285/2001.
(XII. 26.) Korm. rendelet szerint egyetért – fejlesztési tervek megvalósítása és pénzügyi
helyzetének javítása céljából – három milliárd forint névértékő, 20 éves futamidejő,
változó kamatozású (3 havi CHF LIBOR + 0,88 % kamatfelár), svájci frankban
denominált kötvény – fedezet nélküli – zártkörő kibocsátásával, 5 év türelmi idı és
negyedéves kamatperiódus mellett.
Futamidı kezdı napja:
Futamidı lejárta:
Visszavásárlás:

2008. február 1-t követı 30 napon belül.
2028. május 1.
kamatfizetési napokon költségmentesen.

A közgyőlés a kötvény kibocsátással összefüggı feladatok végrehajtásával a határozat
mellékletét képezı - a kötvény forgalomba-hozatalára és lejegyzésére vonatkozó megbízási szerzıdésben meghatározott feltételek szerint a CIB Bank Zrt-t bízza meg,
egyben felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képezı megbízási valamint a
devizára és azok származékaira vonatkozó keretszerzıdés aláírására.
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2. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a kötvény kibocsátásához kapcsolódó, a tıkepiacról
szóló módosított 2001. évi CXX. törvény, illetve a kötvényrıl szóló módosított 285/2001.
(XII. 26.) Korm. rendelet szerint szükséges információs összeállítás aláírására, illetve a
kötvény-kibocsátási eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére.
3. A közgyőlés felhatalmazza továbbá elnökét – árfolyamnyereség elérése, vagy
árfolyamveszteség elkerülése érdekében – a keretszerzıdésben foglalt ügyletekhez
szükséges szerzıdés aláírására.
4. A közgyőlés egyetért azzal, hogy a kötvény kibocsátásából származó ideiglenesen szabad
pénzeszközöket a közgyőlés elnöke a megyei önkormányzat számára legelınyösebb
feltételek mellett pénzintézetnél betétként elhelyezze.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 10., a szerzıdés aláírására
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HAJDÚ-BIHAR 2028 kötvény zártkörő forgalomba hozatali szerzıdés
TERVEZET
MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS
Jelen Megbízási szerzıdés létrejött egyrészrıl a

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
4024 Debrecen, Piac u. 54.
törzsszám: 372383
adószám: 15372387-02-09
statisztikai számjel: ………………………..
mint Megbízó
(a továbbiakban: Megbízó vagy Kibocsátó),
másrészrıl a
CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
adószám: 10136915-2-44
statisztikai számjel 10136915 6523-114-01
a Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság kereskedıje
tevékenységi engedélyek száma: 957/1997/F, III/41.044-10/2002
mint Megbízott
(a továbbiakban: Megbízott)

között az alábbi feltételekkel:
l.

Elızmények

1.1. A Felek elıtt ismert, hogy a Megbízó önkormányzat, amely jogosult arra, hogy kötvényt
bocsáthasson ki.
1.2. A Felek elıtt ismert, hogy a Megbízott Magyarországon bejegyzett és mőködı gazdasági társaság,
amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: „PSZÁF”) III/41.044-7/2001.
számú határozatával hozott engedély birtokában jogosult arra, hogy értékpapír forgalomba hozatali,
értékpapír bizományosi, értékpapír letétkezelıi és értékpapír-kezelıi tevékenységet folytasson.
2.

A megbízás

A Megbízó azzal a megbízással fordul a Megbízott felé, hogy a Megbízott a Megbízó Közgyőlése
…………….. KT. számú határozatában meghatározott zártkörő kötvénykibocsátás lebonyolítását, az I.
melléklet paraméterei szerint megvalósítsa, továbbá lássa el a forgalomba hozatalhoz kapcsolódó és
azt követıen felmerülı kamatmegállapító, illetve fizetı ügynöki feladatokat és biztosítéki ügynöki
feladatokat.
2.1. A 2. pontban meghatározott megbízás keretében a 3.1 pont információi alapján a Megbízott a
Megbízó felé a következı értékpapír forgalomba hozatali szolgáltatásokat nyújtja:
a)

Megbízott a tıle elvárható gondossággal elkészíti a kibocsátás lebonyolítási konstrukcióját,
biztosítja a szükséges szerzıdéseket (jelen szerzıdést illetve a KELER-rel kötendı
szerzıdéseket);
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. Tel.: (36 1) 457 6800 Fax: (36 1) 212 4200 H-1537 Pf. 394.
Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44
Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.
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HAJDÚ-BIHAR 2028 kötvény zártkörő forgalomba hozatali szerzıdés
TERVEZET

b)
c)
d)
e)

f)

g)

Az elıkészítés során Megbízott megszervezi a befektetıi kört, elvégzi a kötvények
keletkeztetésének elıkészítésével kapcsolatos feladatokat;
megszervezi és lebonyolítja az aukciót;
A Kibocsátás során a Megbízott allokál, majd az ellenérték beérkezése után gondoskodik a
kötvény keletkeztetésérıl;
Az aukció lezárását követıen, a Kötvények Elszámolási Napján a Megbízott a kötvények
ellenértékét felszabadítja a Megbízó, mint Kibocsátó Megbízottnál vezetett 1070001727410701-59600004 számú számláján (a továbbiakban: „Elkülönített Letéti Számla”). A számla
kondíciós feltételeit a Bank mindenkori hatályos kondíciós listája szabályozza.
A Megbízót és a mindenkori kötvénytulajdonosokat folyamatosan tájékoztatja a kötvénnyel
kapcsolatos lényeges új információkról és biztosítja a kapcsolattartást a Megbízó és a tervezett
befektetıi kör között.
A Megbízó igénye szerint szakmai segítséget nyújt a kötvénykibocsátással kapcsolatos
pénzügyi döntések elıkészítésben. A szakmai segítségnyújtás részeként rendes tájékoztatás
keretében kéthetenként ellátja a Megbízót a kötvénykibocsátással és a szabad pénzeszközök
optimális befektetésével kapcsolatos pénzügyi döntések meghozatalához. A fenti döntések
meghozatalát érdemben befolyásoló rendkívüli pénzügyi körülményekrıl a bekövetkezést
követı 24 órán belül rendkívüli tájékoztatás keretében tájékoztatja Megbízót.

2.2. Kamatmegállapító és Fizetı Ügynöki szolgáltatások
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

A Megbízót és a tervezett befektetıi kört fax üzenetben haladéktalanul értesíti, az Aukció
Napját megelızı banki napon a Kötvények svájci frankban meghatározott Össznévértékérıl, a
Kötvények darabszámáról és az elsı Kamatfizetési Idıszakban alkalmazandó Kamatlábról.
A forgalomba hozatalt követıen ellátja a kamatmegállapító ügynöki feladatokat, az aktuális
Kamatfizetési Idıszak esetén aktuális kamatot megállapítja az Információs Összeállításban,
illetve a jelen megbízás I. számú mellékletében meghatározottak szerint.
A Megbízott ellátja a fizetı ügynöki szolgáltatást az egyes tıketörlesztési, illetve kamatfizetési
idıpontokban, ellátja a tıketörlesztéshez, illetve kamatfizetéshez kapcsolódó összes feladatot.
A Megbízó gondoskodik arról, hogy a Megbízott 10700017-53861108-40200008 számú
számláján a mindenkori tıke illetve kamattörlesztés teljes összege az adott törlesztés értéknapja
elıtt legalább egy banki nappal, mint értéknappal rendelkezésre álljon
Amennyiben a Kibocsátó a Kötvény devizanemétıl eltérı devizanemben áll rendelkezésére a
kamat- és tıketörlesztésekhez szükséges pénzügyi fedezetet, abban az esetben a kamatfizetések
és a tıketörlesztések konverziója a Forgalmazó által biztosított egyedi devizaárfolyamon
történik
A Megbízott csak akkor utal és teljesít kifizetést a Kötvénytulajdonosoknak, illetve
Letétkezelıiknek, ha az adott kifizetendı összeg teljes fedezete rendelkezésre áll a Megbízott
10700017-53861108-40200008 számú számláján.
A Megbízott a Kibocsátó által rendelkezésére bocsátott tıke illetve kamattörlesztést kifizeti a
Kibocsátó nevében az esedékességi napokon. A Kibocsátó tudomásul veszi, hogy amíg a
kifizetendı összeg teljes fedezetét át nem utalja, a Megbízott nem köteles kifizetéseket
teljesíteni.
A kamatfizetésre és a névérték törlesztésére a Kamatfizetési és Törlesztési Napokon, valamint a
Lejárat Napján kerül sor. A fizetés a Kötvénytulajdonosok, illetve Letétkezelıik részére
történik. A kifizetéseket a Megbízott a GIRO rendszeren keresztül a Kötvénytulajdonosok,
illetve Letétkezelıik által megadott bankszámláira történı utalással hajtja végre.

Hajdú-Bihar Megye
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Az ezen átutalásokhoz szükséges, a Kötvénytulajdonosok, illetve Letétkezelıik adminisztratív
adatait tartalmazó információt, a Kibocsátó által a jelen szerzıdés aláírásával adott
felhatalmazás alapján a Megbízott szerzi be.
Megbízó feladatai

3.1. Információszolgáltatás
Megbízó vállalja, hogy a kibocsátás pontos lebonyolítása érdekében a Megbízott által kért – a
megbízás végrehajtásához szükséges – a III. számú mellékletben leírt információkat, a kért
tartalommal és határidıre elkészíti és Megbízottnak átadja.
3.2. A Megbízó aláírja a Megbízott által összeállított kötvény kibocsátási információs anyagot
(„Információs Összeállítás”) illetve egyéb, a kibocsátáshoz szükséges dokumentációt az PSZÁF-hez
történı benyújtás elıtt. A Felek a Kibocsátás részletes feltételrendszerét tartalmazó „Információs
Összeállítást” utóbb e Szerzıdéshez csatolják I. számú mellékletként. A továbbiakban a „Szerzıdés”
kifejezés alatt az „Információs Összeállítás” is értendı.
3.3. Megbízó Megbízott iránymutatása szerint eljár a kötvény keletkeztetése során.
3.4. A Megbízó a Kötvények zártkörő forgalomba hozatalát, a forgalomba hozatali eljárás lezárását
követı 15 napon belül a PSZÁF-nek bejelenti.
4.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az aukcióra a teljes forgalomba hozott
mennyiségre maga is benyújt ajánlatot, ami azt jelenti, hogy amennyiben más befektetı nem jegyez
vagy a kibocsátott kötvényeknek nem a teljes összegét jegyzi le, akkor ı maga jegyzi le a hiányzó
részt vagy a teljes összeget.
5. A Felek elıtt ismert, hogy a Kibocsátó Kamatfizetési Napokon a teljes forgalomban lévı
Kötvénysorozatot részletekben és teljes egészében is visszavásárolhatja. A visszavásárlás minimum
összege 500 millió Ft-nak megfelelı CHF.
6.

Díjak és költségek

6.1. Megbízott a 2.1.-2.3. pontban vállalt szolgáltatásaiért 6.000.000,-Ft azaz hatmillió forint díjat
számít fel, melynek a megfizetése a Megbízott által a kibocsátáskor kiállított számla ellenében
esedékes.
6.2. Megbízó fizeti a kötvény kibocsátásával kapcsolatos KELER Zrt. vonatkozásában felmerülı
alábbi díjakat: 15.000 forint eljárási díj az ISIN azonosító kód kiadásához, valamint 200.000 forint
összegő, a kötvények dematerializációja esetén fizetendı keletkeztetési díj.
6.3. A 2.1. g. pontban jelzett szakmai segítségnyújtásért Megbízott nem számít fel külön díjat.
7.

Titoktartás

Megbízott köteles a megbízás ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan
kezelni. Kivételt képeznek ez alól azok az adatok és információk, amelyek nyilvánosságra hozatalát
jogszabály teszi kötelezıvé, illetve amelyek nyilvánosságra hozatalához Megbízó hozzájárult, illetve
már elızetesen nyilvánosságra kerültek.
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8.

Hatály és felmondás

8.1. A jelen szerzıdés az aláírás napján lép hatályba.
8.2. Bármelyik fél jogosult a jelen szerzıdést írásban azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a
másik fél a szerzıdés a 3.1. és 3.2 pontban foglalt kötelezettségeit vagy fizetési kötelezettségét
ismételten vagy súlyosan megsérti, feltéve, hogy a szerzıdésszegés megszüntetésére a másik felet 3
banki napos határidı kitőzésével felszólította.
8.3. A jelen Szerzıdés megszőnésekor a Felek elszámolnak. A kötvények forgalomba hozatalát
követıen azonban a 5.1. pontban meghatározott díj sem részben, sem egészben nem jár vissza a
Megbízónak.
9.

Felelısség

9.l. Megbízott a jelen Szerzıdésben meghatározott megbízást legjobb tudása és ismeretei szerint
teljesíti.
Amennyiben a Megbízott a megbízás teljesítése során nem az általában elvárható gondossággal jár el
és ebbıl a Megbízót kár éri, úgy e kár megtérítésére a Megbízott köteles.
9.2. Megbízó az információs összeállításban szereplı adatok valódiságáért, továbbá a jogszabály
szerinti bejelentések megtételéért felelıs.
10.

Tájékoztatás

10.1. A Megbízott a mindenkori hatályos jogszabályokban rögzített gondossággal jár el a
szerzıdésben meghatározott kötelezettségei teljesítése során és különös figyelmet fordít arra, hogy a
Megbízó önkormányzatként mőködik és gazdálkodik. A Megbízott az önkormányzatra vonatkozó és a
kötvénykibocsátással összefüggı, mindenkor hatályos pénzügyi, gazdálkodási szabályokra is kiterjedı
tájékoztatást nyújt szükség szerint írásban is a Megbízó számára a teljes futamidı alatt, annak
érdekében, hogy a szóbanforgó jogszabályi rendelkezések maradéktalanul érvényesüljenek.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. A jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Megbízott üzletszabályzatában, illetve a
mindenkor hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók.

Budapest, 2008. január…..

……………………………………………..
Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata
Megbízó
Képviseli:
Rácz Róbert- elnök

Hajdú-Bihar Megye

………………………………………………
CIB Bank Zrt.
Megbízott
Képviseli:
Hrabovszki Róbert – fıosztályvezetıhelyettes és
Brenner Zsuzsa – osztályvezetı

CIB Bank Zrt.
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II.sz. melléklet
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által a CIB Bank Zrt. közremőködésével
zártkörően forgalomba hozott Hajdú Bihar 2028 kötvény paraméterei
1.

Kibocsátó:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése
(4024 Debrecen Piac u. 54.)

2.

Kötvények megnevezése:

Hajdú-Bihar 2028

3.

A Kötvények típusa:

Névre szóló dematerializált Kötvények

4.

ISIN Kód:

HU[]

5.

A Kibocsátó határozata a
Forgalomba hozatal
jóváhagyásáról:

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat Közgyőlése………... számú
határozata

6.

A Forgalomba hozatal célja:

A Forgalomba hozatal célja fejlesztési tervek megvalósítása és a
pénzügyi helyzet javítása.
A kibocsátásból származó bevétel felhasználását Kibocsátó az
Információs Összeállításban meghatározott módon köteles a
Befektetık felé igazolni

7.

A Kötvények jóváírása:

8.

A Kibocsátó elkülönített letéti
számlaszáma:

9.

Össznévérték:

Értékpapírszámlán

3 milliárd forintnak az Aukció Napját megelızı elsı banki napon
érvényes CIB deviza vételi árfolyamon átváltott svájci frank
ellenértéke – minimum 19.500.000 CHF (egész CHF összegre
kerekítve) –, a fenti összegrıl a CIB Bank Zrt., mint Forgalmazó,
kamatmegállapító és fizetı ügynök az Aukció Napját megelızıen
haladéktalanul értesíti a Kibocsátót és a tervezett befektetıi kört.

10. Kötvények darabszáma /
névértéke:

………….db / 1.000 CHF

11. Forgalmazó:

CIB Bank Zrt.

12. Kamatmegállapító, fizetı
ügynök:

CIB Bank Zrt.

13. Biztosítéki Ügynök:

CIB Bank Zrt.

14. (i)

Az Aukció Napja:

*

A kötvény Elszámolási
Napja:

*

(iii) Dematerializált Okirat
Értéknapja:

*

(iv) A Futamidı és a
Kamatszámítás
Kezdınapja:

*

(ii)

15. Lejárati Nap:

2028. április 1.

16. A Forgalomba hozatal jellege:

Zárt

17. A forgalomba hozatal módja:

Aukciós eljárás keretében
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18. Tervezett Befektetıi kör:

CIB Lízing Zrt., CIB Bank Zrt.

19. Kötvények átruházása:

A vonatkozó jogszabályok szerint, egyéb korlátozás nincs

20. Kamatláb:

Referencia
kamatláb
+
0,88%,
(további részletek alább meghatározottak)

21. Kamatfizetési Idıszak:

Az Elsı Kamatfizetési Idıszak a Futamidı és a Kamatszámítás
Kezdınapjától 2008. április 1-ig tart, azt követıen a Kamatfizetési
Idıszak negyedéves (április 1., július 1. október 1., január 1-i
esedékességgel) - kivéve a Lejárati Napig tartó utolsó periódust - amit
a Kamatszámítás Kezdınapja, illetve a Lejárati Napok határolnak.
A kötvény kamata a Kamatfizetési Idıszak zárónapján, azaz a
Kamatfizetési Napokon esedékes

22. Kötvény kamatának
megfizetése:
23. Kamatfizetési Napok:

24. A Kamatláb meghatározásának
módja és napja:

változó

kamat

A Futamidı alatt negyedévente (április 1., július 1. október 1., január 1.
) kivéve a Lejárati Napig tartó utolsó periódust (elsı kamatfizetés
2008. április 1.).
Képernyıoldal Szerinti Meghatározás / Minden Kamatfizetési Idıszak
kezdete elıtti második Munkanap

25. A Kamatláb és Kamatösszeg
meghatározásáért felelıs Fél:

Kamatmegállapító ügynök

26. Kamatszámítás módja:

névérték*kamatláb*futamidı/360 nap
ahol a
névérték: a kötvény névértékének a törlesztésekkel csökkentett
összege;
kamatláb:

az adott Kamatfizetési Idıszak vonatkozó kamatláb;

futamidı: az adott Kamatfizetési Idıszak napjainak száma úgy, hogy a
Kamatfizetési Idıszak nyitó napjára jár kamat, míg a zárónapra – mely
egyben a következı kamatperiódus nyitónapja – nem jár kamat.
27. Képernyıoldal Szerinti
Meghatározás:
Alkalmazandó Idı:

14:00 óra

A Változó Kamatláb
Elsıdleges Forrása:

Reuters „CHF LIBOR” oldal

28. Referencia Kamatláb:

3 hónapos CHF LIBOR

29. Kamatfelár:

Évi + 0,88%

30. Kamatbázis:

Tényleges/360

31. A Kötvények elıállítási módja:

Dematerializált kötvények, illetve az ezek feltételeit összefoglaló
Okirat.

32. Az aukció helye és módja:

A „HAJDÚ-BIHAR 2028” Kötvényekre az aukciós ajánlatot a
Forgalmazó székhelyén lehet benyújtani személyesen, illetve faxon. A
Kibocsátó túljegyzést nem fogad el. Az ajánlatok elfogadása a beadott
legmagasabb árfolyamtól az alacsonyabb felé haladva történik úgy,
hogy az elfogadási határon beadott ajánlatok jegyzésarányosan
kerülnek elfogadásra.

33. Az aukció ideje:

Az Aukció Napján 09:00-10:00 óra között

34. Minimális nettó
hozatali Ár

Hajdú-Bihar Megye

Forgalomba

100,00%

CIB Bank Zrt.

14.
35. Kötvények
törlesztése:

36. Munkanapon
kifizetések:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
tıkéjének

1. szám

A tıketörlesztés 5 év türelmi idıt követıen 2013. április 1tıl évente egyenlı részletekben történik minden év április
1-én. Az elsı tıketörlesztı részlet 2013. április 1-én, az
utolsó tıketörlesztı részlet 2028. április 1-én esedékes. Az
egyes törlesztéseket követıen a Kötvények névértéke az
alábbiak szerint alakul:**
Törlesztési
Kötvény névértéke
Nap
Tıketörlesztés törlesztést követıen

történı

Amennyiben valamely kötvénnyel kapcsolatos összeg kifizetésének
esedékessége nem Banki napra esik, a kötvénytulajdonos – kamat vagy
egyéb térítésre való jogosultság nélkül – a következı Banki napon
jogosult a kifizetésre.
37. Lejárat elıtti visszavásárlás (A A kötvények futamidı lejárta elıtti visszavásárlása Kamatfizetési
Napokon lehetséges, mind teljes összegben, mind pedig minimum 500
Kibocsátó döntése alapján):
millió forintnak megfelelı részösszegben.
Amennyiben a Kibocsátó élni kíván a lejárat elıtti visszavásárlás
jogával, nem kevesebb, mint 30 nappal a visszavásárlást megelızıen a
Fizetı Ügynökön keresztül írásban értesíti a Kötvénytulajdonosokat. A
visszavásárlásra csak ilyen értesítés alapján kerülhet sor. Ezen
értesítésnek visszavonhatatlannak kell lennie és tartalmaznia kell a
Visszavásárlás napját és a visszavásárolni kívánt kötvénymennyiséget
(a kibocsátás devizanemében meghatározva).
38. Lejárat elıtti visszavásárlás (A A Kötvénytulajdonosnak joga van a Kötvények egy részének vagy
Kötvénytulajdonos
döntése egészének lejárat elıtti visszaváltására, ha az alábbi esetek bármelyike
bekövetkezett vagy folyamatosan fennáll:
alapján):
a) Nemfizetés
A Kibocsátó bármely kötvényre vonatkozóan esedékes kamat vagy
tıkeösszeg fizetése tekintetében több, mint 15 napos késedelembe esik;
vagy
b) Kötelességmulasztás
A Kibocsátó az Információs Összeállításban rögzített Kötvénnyel
kapcsolatos kötelezettségei teljesítésével olyan késedelembe esik, ami
30 napon túl tart azt követıen, hogy bármely Kötvénytulajdonos az
ilyen mulasztás orvoslására vonatkozóan a Kibocsátónak írásbeli
felszólítást küldött, kivéve, ha a visszaváltás napja elıtt az adott
esemény orvoslásra került.
c. Forint/svájci frank deviza árfolyam alakulása
Amennyiben a kötvény futamideje alatt a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) hivatalos forint/svájci frank devizaárfolyama eléri vagy túllép
az aukció
napját megelızı napon közzétett MNB hivatalos
forint/svájci frank devizaárfolyam 110 %-át.
Amennyiben a Kötvénytulajdonos élni kíván a lejárat elıtti
visszaváltás jogával, nem kevesebb, mint 30 nappal a visszavásárlást
megelızıen a Fizetı Ügynökön keresztül írásban értesíti a Kibocsátót.
A visszaváltásra csak ilyen értesítés alapján kerülhet sor. Ezen
értesítésnek visszavonhatatlannak kell lennie és tartalmaznia kell a
Visszaváltásra meghatározott napot.

1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

15.

HAJDÚ-BIHAR 2028 kötvény zártkörő forgalomba hozatali szerzıdés
TERVEZET

39. A Kibocsátó
kötelezettségvállalása

A Kibocsátó vállalja, hogy minden további egyenként vagy éves
szinten összevonva 100 millió Ft-ot meghaladó összegő
adósságszolgálatot
keletkeztetı
kötelezettséget
(hitelfelvétel,
kötvénykibocsátás, kezességvállalás) csak a Biztosítéki Ügynök
írásbeli engedélyének megszerzésével vállal. (Tudomásul vettük a
kérésüket, de a módosított ajánlat elkészítésére adott szők határidı
miatt erre nem tudtunk jóváhagyást szerezni. A megbízás elnyerése
esetén készek vagyunk a feltétel módosítására (írásbeli engedély
helyett elızetes értesítés) vonatkozó jóváhagyás megszerzésére.)

40. A kötvények
korlátozása

A Kötvényrendelet 5 § (1) bekezdése alapján a Kibocsátó a Kötvények
átruházását az alábbiak szerint korlátozza:

átruházásnak

A Kötvények csak a Tpt. szerint meghatározott minısített befektetık
körében ruházhatók át.
41. A Kötvényhez
jogosultságok

kapcsolódó

A Kötvény tulajdonosa jogosult a kötvénnyel kapcsolatosan a
Kibocsátó által fizetett tıkére illetve kamatra, továbbá joga van a
tulajdonában lévı Kötvényeket értékesíteni a Kötvény átruházására
vonatkozó korlátozások mellett.
A
Kötvények
tulajdonjogának
átruházása
az
eladó
értékpapírszámlájának a megterhelésével és a Kötvényeknek a Vevı
értékpapírszámláján történı egyidejő jóváírásával történik meg.

42. Az érdekeltek tájékoztatásának
módja:

A Kibocsátó a Forgalmazón keresztül a költségvetésérıl, illetve annak
teljesítésérıl szóló rendeletek átadásával valamint a megvalósult
fejlesztésekrıl az átadás átvételi jegyzıkönyv benyújtásával évente
tájékoztatja a befektetıi kört.

43. Irányadó jog és illetékesség:

A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Forgalomba hozatalból
származó vagy azzal összefüggı bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és
Tıkepiaci Állandó Választottbíróságnak van illetékessége.

* A pontos dátumok a Megbízási szerzıdés aláírásakor kerülnek véglegesítésre, nem késıbb
mint a Megbízási szerzıdés aláírását követı 30 nap.
** A tıketörlesztési összegek pontosan az Össznévérték alapján kerülnek meghatározásra. Az
Össznévérték a 9. pontban meghatározottak szerint az Aukció napját megelızı elsı banki
napon határozódik meg.

Hajdú-Bihar Megye

CIB Bank Zrt.
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III.sz. melléklet
A Megbízó által a Megbízott részére a kötvénykibocsátással kapcsolatban szolgáltatott
információk
A Megbízó a kötvény információs anyagának összeállításához Megbízott részére biztosítja legkésıbb
a Megbízási szerzıdés aláírást követı 5 banki napon belül azon pénzügyi, gazdasági, jogi adatait,
üzleti terveit, amelybıl a befektetık a kötvény kockázatát felmérhetik. Különösen, de nem
kizárólagosan átadja az alábbi dokumentációt:
1. Hajdú-Bihar Megye Közgyőlésének rendelete a 2005., 2006. évi költségvetés végrehajtásáról 2005,
2006 évekre;
2. Szöveges Beszámoló a 2005., 2006. évi költségvetés teljesítésérıl;
3. Költségvetés elırejelzés a kötvény futamidejére vonatkozó idıszakra (2007-2022);
4. Hajdú-Bihar Megye Közgyőlésének határozata a kötvény kibocsátásról, ami a kibocsátás célját is
tartalmazza (fénymásolat);
5. Hajdú-Bihar Megye Közgyőlésének Elnöke kinevezésérıl szóló dokumentum (fénymásolat);
6. Hajdú-Bihar Megye Közgyőlésének Elnöke aláírási címpéldánya (eredeti példány);
7. Hajdú-Bihar Megye történetének bemutatása;
8. Az Önkormányzat vezetı tisztségviselıinek rövid bemutatása, önéletrajza;
9. A kötvények forgalomba hozatalából származó források felhasználása, forgalomba hozatal céljának
bemutatása;
10. Részletes kimutatás a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata aktuális hiteleirıl,
kötelezettségvállalásairól;
11. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2005., 2006. évekre vonatkozóan: vagyonmérlegek;
12. Hajdú-Bihar Megye Közgyőlésének [] számú rendelete a 2007. évi költségvetésrıl.
13. Minden, a kötvény futamideje alatta az Önkormányzat gazdálkodását érdemben befolyásoló (100m
Ft. feletti) kötelezettségvállalásról évente tájékoztatást nyújt a tárgyévet követı 30 napon belül.

Debrecen, 2008. január

-------------------------------Megbízó

-------------------------------Megbízott
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B-317
Szerzıdésszám:
KERETSZERZİDÉS DEVIZÁRA, KAMATRA ÉS EZEK SZÁRMAZÉKAIRA

(A KERETSZERZİDÉS)
TERVEZET
amely létrejött a
(1)

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) adószám: 15372387-02-09 törzsszám:
372383 (az „Ügyfél”), és a

(2)

CIB Bank Zrt., amely a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság által Cg. 01-10-041004 számon bejegyzett magyar
hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., adószáma: 10136915-2-44, a
Budapesti Értéktızsde Zrt. Kereskedıje, tevékenységi engedélyének száma: 957/1999/F, III/41.044/2002 (a
„Bank”)

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel:
Felek a következı, egy vagy több deviza ügyletet (azonnali, határidıs, tényleges pénzmozgással vagy anélkül),
kockázati csereügyletet (devizára, kamatlábra vagy valutára szóló) deviza, opciós, valamint pénzpiaci ügyletet kötöttek
meg, vagy kívánnak megkötni a jelen Keretszerzıdés és az ahhoz csatolt mellékletek rendelkezései szerint, amelyek
magukba foglalják az ügyletek visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat, amelyeket a Felek
egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek.
1.

A SZERZİDÉS SZERKEZETE ÉS ÉRTELMEZÉSE

(a)

A Szerzıdés szerkezete. A jelen Keretszerzıdés valamennyi olyan Ügyletre irányadó, amelynek feltételei így
rendelkeznek. A jelen Keretszerzıdés és az ennek alapján kötött valamennyi Ügyletre vonatkozó, mindkét
Fél által elfogadott feltétel együttesen: a Szerzıdés.

(b)

Értelmezés. (i) A Szerzıdés különbözı részei közti ellentmondások esetén az egyes Ügyletek mindkét Fél által
elfogadott feltételei (kizárólag ezen Ügylet vonatkozásában) irányadóak a Szerzıdés minden egyéb
rendelkezésével szemben. (ii) A Szerzıdésben egyes számban használt kifejezések értelemszerően
alkalmazandóak többes számban is és a többes számban használt kifejezések értelemszerően alkalmazandóak
egyes számban is.

(c)

Egyetlen megállapodás. A Szerzıdés egyetlen kötelmi jogviszonyt hoz létre. Ennek megfelelıen (i) az egyik
szerzıdı Fél bármelyik Ügylet alapján fennálló valamennyi kötelezettsége a másik szerzıdı Fél valamennyi
Ügylet alapján keletkezett és teljesítendı kötelezettségének ellentételezéseként keletkezik és teljesül, továbbá (ii)
eltérı megállapodás hiányában, bármelyik Ügylet alapján fennálló kötelezettség egyik Fél általi teljesítésének
elmulasztása az egész Szerzıdés tekintetében mulasztást jelent. A szerzıdı Felek ezen, kockázatuk felmérése
szempontjából alapvetınek tartott elvek szellemében kötik meg egymással a jelen Keretszerzıdést és annak
alapján minden egyes Ügyletet.

2.

ÜGYLETKÖTÉS, KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

2.1

Ügyletkötés

(a)

Az Ügyfél a Bank rendes üzleti órái alatt a Bank által az ügyfelek részére hangrögzítéssel ellátott vezetékes
telefonvonalon kizárólag a Bank számára hivatalosan bejelentett és azonosított személy(ek) útján kérheti, hogy
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. Tel.: (36 1) 457 6800 Fax: (36 1) 212 4200 H-1537 Pf. 394.
Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44
Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.
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az általa megjelölt összeg tekintetében a Bank telefonon adjon Jegyzést számára az általa kért valamely Ügylet
megkötése céljából, és a Jegyzésben közölje a kért Ügylet feltételeit. A Bank az Ügyféllel folytatott
telefonbeszélgetéseket rögzíti, ehhez az Ügyfél a jelen Szerzıdés aláírásával hozzájárul.
(b)

(c)

A Szerzıdés 1. számú Melléklete tartalmazza azon személy(ek) nevét, tisztségét, aláírás-mintáját, akik jogosultak
az Ügyfél nevében Ügylet megkötése céljából Jegyzést kérni, és Ügyletet kötni. Az Ügyfél képviseletében eljáró
személy azonosítás céljából köteles a Bank ügyintézıjének kérésére – illetıleg minden telefonon, illetıleg
telefaxon lebonyolított kommunikáció alkalmával a Bank ügyintézıjének külön erre irányuló felszólítása nélkül
is – a nevét és a cégének teljes nevét, és általa a Bank külön eljárásrendje szerint megadott azonosító kódját
(jelszavát) („azonosító adatok”) azonosítás céljából megadni. A Bank jogosult azt feltételezni, hogy a telefonon
jelentkezı személyek azok, akiknek magukat állítják.
A Bank jogosult – de nem köteles - az Ügyfél kérése alapján Jegyzést adni, és Jegyzés adása esetén annak
feltételeit a piaci körülmények alapján saját hatáskörében állapíthatja meg. Az Ügyfél azonnal köteles közölni,
hogy az adott Jegyzést elfogadja-e vagy sem. Ha az Ügyfél nem dönt azonnal a Jegyzés elfogadásáról, a Bank
Jegyzésben foglalt ajánlati kötöttsége azonnal megszőnik. Ha az Ügyfél elfogadja az adott Jegyzést, az a Bank és
az Ügyfél között a Jegyzés feltételei szerinti Ügylet szóbeli megállapodással történı létrejöttét jelenti, azzal,
hogy az elhangzott nyilatkozatokat Felek magukra nézve kötelezınek ismerik el. Nem tekinthetı érvényes
Jegyzésnek a kifejezetten csak az Ügyfél tájékoztatása céljából megnevezett szerzıdéses feltételek közlése.
Feltéve, hogy a jelen Szerzıdés másként nem rendelkezik, a szóban megkötött Ügyletekben rögzített feltételeket
a Felek a továbbiakban egyoldalúan nem változtathatják meg és nem vonhatják vissza, azok az érintett Ügylet
lejáratáig a Felekre nézve kötelezıek maradnak.

(d)

A Bank minden Ügyletrıl egy írásbeli megerısítést küld az Ügyfél számára, amely az Ügylet Jegyzés szerinti
feltételeit tartalmazza. A Bank az Ügyféltıl az adott Ügyletre vonatkozó írásos visszaigazolást kér, amelyet az
Ügyfél köteles 8 üzleti órán belül megadni. A Bank jogosult az Ügyfél és a közte létrejött telefonbeszélgetésrıl
készült hangfelvételt az adott Ügylet feltételeire vonatkozó esetleges viták eldöntéséhez bizonyítékként
felhasználni. Amennyiben a Bank által írt visszaigazolásban foglaltak az Ügyfél megítélése szerint eltérnek a
telefonon történt szóbeli megállapodástól, az Ügyfél haladéktalanul köteles felvenni a kapcsolatot a Bankkal az
eltérés okainak tisztázása érdekében. A Ügyletet a Bank abban az esetben is az Ügyfél által jóváhagyottnak
tekinti, amennyiben a Bank a részletezett írásbeli visszaigazolást az Ügyfélnek megküldi, de az Ügyfél a
visszaigazolást a jelen pontban megjelölt határidın belül nem küldi vissza.

(e)

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a telefon használata esetén a telefonhálózat mőködése során, a telefonon
továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára ismertté válhatnak, ideértve az egyébként
értékpapírtitoknak vagy banktitoknak minısülı adatokat is. Jelen Szerzıdés aláírásával az Ügyfél
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül lemond arról, hogy a fentiekbıl eredı bármilyen kárért a Bankot bármilyen
formában felelıssé tegye, feltéve, hogy az okozott kárt az Ügyfél nem a Bank szándékos, vagy súlyosan
gondatlan magatartásával összefüggésben szenvedte el.

(f)

Az Ügyfél kijelenti, hogy amennyiben szóban kíván megbízást adni, úgy tudomásul veszi, hogy a szóban adott
megbízás tartalmát a Bank nyilvántartásai hitelt érdemlıen igazolják. A Bank nem felelıs azért a kárért, amely a
telefon-, vagy telefaxkapcsolat során elıforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, illetve az elektronikus
rendszer hibájából származik, feltéve, hogy az okozott kárt az Ügyfél, nem a Bank szándékos, vagy súlyosan
gondatlan magatartásával összefüggésben szenvedte el.

(g)

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bankot nem terheli felelısség a megbízásnak az Ügyfél által adott kondíciók
szerinti teljesíthetıségéért; annak eredményességéért; az Ügyfél üzleti döntéseinek eredményéért; valamint azért,
hogy az Ügyfél által kezdeményezett Ügylet az Ügyfél üzleti érdekeinek megfelel.

(h)

A fentiek alapján az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés hatálya alatt kötött Ügyleteket saját döntése alapján
és saját kockázatára kezdeményezi és nem a Bank kezdeményezésére, illetve tanácsára.

2.2

Kötelezettségek teljesítése

(a)

Felek kötelesek a megkötött Ügylet alapján a másik Fél vonatkozásában fennálló kötelezettségeiket a rögzített
esedékességi napon, mint Értéknapon, az adott napra a vonatkozó érvényes értéken vagy a jelen Szerzıdés
szerinti más módon teljesíteni. A Felek által a fizetési kötelezettségre megállapított pénznemtıl történı eltérés
csak a másik Fél írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Ilyen esetben az átszámításra a Bank keresztárfolyamai
alkalmazandóak. Amennyiben a fennálló Ügyletek alapján mindkét Fél egy, vagy több Ügyletbıl származó
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fizetési kötelezettsége ugyanazon a napon, azonos pénznemben válik esedékessé, abban az esetben kizárólag a
nagyobb összeggel tartozó Fél köteles az esedékes összegek pozitív különbözetét ténylegesen teljesíteni
(„Nettósítás”). A Bank az esedékesség elıtt kellı idıben közli az Ügyféllel az esedékes különbözeti összeget.
(b)

Felek a visszaigazolásokban foglalt fizetéseket a megfelelı visszaigazolás és a jelen Keretszerzıdés
rendelkezései szerint tartoznak teljesíteni. A fizetéseket a megfelelı visszaigazolásban meghatározott idıpontban
aznapi értéknappal, a számla vezetése szerinti helyen kell teljesíteni, vagy egyébként, a jelen Szerzıdésnek
megfelelıen, szabadon átutalható összegekben és olyan módon, amely az adott deviza tekintetében szokásos
fizetési mód. A Felek jelen Szerzıdésben foglalt kötelezettségének teljesítése attól a feltételtıl függ, hogy nem
történt és nincs folyamatban Szerzıdésszegési Esemény vagy Felmondási Esemény a másik Fél viszonylatában.

(c)

A számla megváltozása. Bármely Fél megváltoztathatja az adott visszaigazolásban meghatározott számláját
bármely pénzösszeg jóváírása elıtt, ha a tervezett fizetési idıpont elıtt legalább öt (5) Banki Munkanappal a
másik Félnek errıl értesítést küld, kivéve, ha ez a másik Fél kellı idıben ad értesítést az ilyen változással
kapcsolatos kifogásáról.
Beszámítás. A nem szerzıdésszegı Fél bármikor jogosult arra, hogy a szerzıdésszegı Félnél bekövetkezı
Szerzıdésszegési Esemény vagy Felmondási Esemény bekövetkezése után beszámítással éljen bármely olyan
összeggel vagy letéttel szemben (általános vagy speciális, azonnali vagy látraszóló), vagy bármely a
szerzıdésszegı Félnek a nem szerzıdésszegı Féllel szemben fennálló jelen Keretszerzıdésbıl eredı adósságát
behajtsa, tekintet nélkül arra, hogy az ilyen betét, letét vagy egyéb adósság milyen pénznemben áll fenn, és ezen
jogát a nem szerzıdésszegı Fél a szerzıdésszegı Féllel szemben bármely, a szerzıdésszegı Félnek jelenleg vagy
késıbbiekben fennálló kötelezettsége tekintetében függetlenül attól, hogy a nem szerzıdésszegı Fél ezen
adósság kifizetését követelte-e és attól is, hogy ezen kötelezettségek a jelen Szerzıdésbıl keletkeznek vagy
egyébként lejártak-e. A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) 296.§-ban foglaltaknak megfelelıen a Bank
által az Ügyfélnek adandó elızetes felszólítást a jelen Szerzıdés aláírásával megadottnak kell tekinteni. A Bank
jelen pontban meghatározott jogait semmilyen más olyan jogok vagy jogorvoslatok nem érintik, amelyek a nem
szerzıdésszegı Felet egyébként jogszabály erejénél fogva vagy egyébként megilletnék.

(d)

(e)

Adók és egyéb illetékek. Bármilyen kifizetés vagy egyéb fizetendı összeg a jelen Szerzıdés alapján jelenleg vagy
jövıben fizetendı, kivetett vagy visszatartott bármilyen adó vagy egyéb illeték levonása nélkül történik,
amelynek fizetésére a Magyar Köztársaság vagy annak bármely hatósága kötelezheti az adott Felet. Ilyen esetben
az a Fél, akinek levonási vagy visszafizetési kötelezettsége van
(i) levonja vagy egyébként visszatartja az ilyen összeget a hatályos jogszabályoknak megfelelıen és (kérelem
esetén) a másik Fél részére megfelelı dokumentációt ad arról, hogy ilyen visszatartási vagy levonási
kötelezettsége keletkezett, és ezt a kötelezettségét megfelelıen teljesítette, és
(ii) a másik Fél részére kifizeti azt a pótlólagos összeget, amely ahhoz szükséges, hogy a másik Fél azt a teljes
nettó összeget kapja meg végül, amely a levonás vagy visszatartás nélkül megillette volna.

(f)

Késedelmi kamatok. Az elızıektıl függetlenül, abban az esetben, ha a jelen Szerzıdés alapján fizetendı
összegeket valamely Fél nem fizeti meg esedékességkor a megfelelı visszaigazolás és a jelen Keretszerzıdés
rendelkezései szerint, akkor az a Fél, amely az ilyen fizetési kötelezettségével késedelembe esik, késedelmi
kamatot köteles fizetni arra az idıszakra, amely az ilyen pénzösszeg kifizetésének esedékessé válása napján (ezt
a napot is beleértve) kezdıdik és a tényleges fizetés napján végzıdik (ezt a napot nem beleértve), és amely
késedelmi kamat összege a másik Félnek az ilyen összegek pótlásából származó költségein felül évi 1%-kal
egyenlı („Késedelmi Kamat”). A Késedelmi Kamatot 360 napos év figyelembevételével kell kiszámítani, és a
fentiek alapján kiszámított idıszak alatt ténylegesen eltelt napokat kell alapul venni.

(g)

A jelen Szerzıdésben meghatározott bármely fizetési kötelezettségek azon a napon tekintendık teljesítettnek
(ideértve az Ügyfél óvadék nyújtására, illetve kiegészítésére vonatkozó kötelezettségét is), amely napon a
teljesítendı összeg a másik Fél bankszámláján jóváírásra került.

(h)

Bank jogosult a tévedésén alapuló téves jóváírásokat és terheléseket felfedezésükkor azonnal helyesbíteni. A
Bankot ez a jog idıbeli korlátozás nélkül megilleti.

3.
(a)

AZ ÜGYLETEK KOCKÁZATI KEZELÉSE
A Bank az Ügyfél Ügyleteibıl származó nyitott pozícióit a pénz-, és tıkepiaci ármozgások függvényében
rendszeresen értékeli és megállapítja ezek Nettósított MTM értékét. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy
amennyiben a pénz-, és tıkepiaci ármozgások változása a pozíciója ellen változik és az árfolyamváltozás
következtében a Nettósított MTM érték negatív, és ennek abszolút értéke meghaladná az Ügyfél Súlyozott
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja
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Limitét, a Bank 1 (egy) Banki Munkanapos határidı biztosítása mellett jogosult az Ügyféltıl megkövetelni, hogy
nyújtson a Bank megítélése szerint megfelelı új, vagy további biztosítékot. A megfelelı új, vagy további
biztosíték abban az esetben tekintendı a fentiek szerint teljesítettnek, amennyiben az a Bank által az Ügyfél
részére küldött értesítés kézhezvételét követı 24 (huszonnégy) órán belül a Bank rendelkezésére áll.
(b)

Az Ügyfél a 3(a) pont szerint, a Bank felhívására jogosult, de nem köteles a felhívásnak megfelelı új, vagy
további biztosítékot nyújtani. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a Bank felhívásától
számított 24 (huszonnégy) órán belül nem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, a Bank jogosult az Ügyfél
bármely nyitott pozícióját, a Súlyozott Limitet meghaladó mértékben lezárni, és az Ügyféllel a jelen Szerzıdés
szerint elszámolni.

(c)

Amennyiben egy Ügylet kapcsán a Banknak fizetési kötelezettsége keletkezik az Ügyfél felé, és a fennmaradó
Ügyletekre vonatkozó Nettósított MTM érték negatív, valamint ennek abszolút értéke meghaladná a Súlyozott
Limitet, akkor a Bank jogosult a kifizetendı összegbıl olyan összeget zárolt számlán visszatartani, hogy a
fennmaradó Ügyletekre vonatkozó Nettósított MTM érték abszolút értéke csökkentve a visszatartott összeggel ne
haladja meg az Ügyfél Súlyozott Limitét.
A jelen 3. (Az Ügyletek kockázati kezelése) Bekezdésben, amennyiben egy határidı olyan napon végzıdik, amely
nem Banki Munkanap, az ezt követı Banki Munkanapon ér véget, vagy ha ez a Banki Munkanap a következı
naptári hónapban van, akkor az ezt megelızı utolsó Banki Munkanapon végzıdik.

(d)

4.

ÜGYLETEK ELSZÁMOLÁSA

4.1

Deviza-ügyletek elszámolása

(a)

Szállítás Egy adott Deviza-adásvételre vonatkozó Értéknapon az Ügyfél köteles az ügylet keretében általa
Eladott Összeget, illetıleg az általa Vásárolt Összeg ellenértékét (értelemszerően) a Banknak megfizetni –
figyelemmel a 4.1. pont b.) és c.) alpontjában meghatározottakra – oly módon, hogy a teljes összeg az erre a célra
megjelölt megfelelı bankszámlán az adott Értéknapon 14.00 óráig - az adott pénznemben történı fizetés
szokásos módja szerint – jóváírásra kerüljön.

(b)

Zárás Az Ügyfél jogosult a Határidıs Deviza-adásvétel lezárására az Értéknap 12.00 óráig olyan módon, hogy az
Ügyfél a 2.1. pontban meghatározottak szerint a Bankkal egy az eredeti Deviza-adásvétellel ellenkezı irányú
újabb Deviza-adásvételt köt, amelynek Értéknapja megegyezik az eredeti ügylet Értéknapjával, és amelyben az
Ügyfél által az eredeti Deviza-adásvétel során Vásárolt Összeg lesz az Ügyfél által Eladott Összeg és amelyben
az ellenértékként a Bank által fizetendı összeg kiszámítására a Felek között ezen ellentétes irányú Devizaadásvétel Jegyzésében meghatározott árfolyam az irányadó. A Felek sem az eredeti Deviza-adásvétel, sem az
újabb ellenkezı irányú Deviza-adásvétel alapján nem kötelesek a megfelelı összegeket egymásnak leszállítani,
azonban a Felek kötelesek az adott Értéknapon az eredeti Deviza-adásvétel és az ellenkezı irányú újabb Devizaadásvétel alapján általuk teljesítendı illetve nekik járó összegekkel egymás felé elszámolni.

(c)

Elszámolás Felek rögzítik, hogy a Határidıs Deviza-adásvétel lezárása és elszámolása – amennyiben az Ügyfél
legkésıbb az Értéknap 14.00. óráig a 4.1. pont (a) alpontjában meghatározottak kötelezettségét nem teljesítette és
az Ügyfél a 4.1. pont b.) alpontjában meghatározottak szerint az adott ügyletet nem zárta le - úgy történik, hogy
az Ügyfél jognyilatkozata nélkül is (a jelen Szerzıdés alapján), a Felek között egy, az eredeti Deviza-adásvétellel
ellenkezı irányú újabb Deviza-adásvétel jön létre, amelynek Értéknapja megegyezik az eredeti ügylet
Értéknapjával, és amelyben az Ügyfél által az eredeti Deviza-adásvétel során Vásárolt Összeg lesz az Ügyfél
által Eladott Összeg, ahol az ennek ellenértékeként a Bank által fizetendı összeg kiszámítására a Bank által
meghatározott árfolyam alkalmazandó. A Felek sem az eredeti Deviza-adásvétel, sem az újabb ellenkezı irányú
Deviza-adásvétel alapján nem kötelesek a megfelelı összegeket egymásnak leszállítani, azonban a Felek
kötelesek az adott Értéknapon az eredeti Deviza-adásvétel és az ellenkezı irányú újabb Deviza-adásvétel alapján
általuk teljesítendı illetve nekik járó összegekkel egymás felé elszámolni.

(d)

Opciós Devizaügylet esetén, az opció jogosultja jogosult a Lejárat Idıpontjában, illetıleg az opció típusától
függıen azt megelızıen bármikor jelezni az opció kötelezettje felé, hogy az opciós jogával élni kíván. A Lejárat
Idıpontjának az opció jogosultja részérıl történı elmulasztása az opciós jog elvesztésével jár azzal, hogy
amennyiben az opció jogosultja a Bank és opciós jogával élni kíván és nem éri el az Ügyfelet, az opció
lehívottnak tekintendı.
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(e)

Az Ügyfél jogosult az opciós devizaügyletet lezárni a Lejárat Idıpontjáig, opció eladása esetén az eredeti opciós
ügylettel megegyezı opció vásárlásával, opció vásárlása esetén pedig az eredeti opciós ügylettel megegyezı
opció eladásával.

4.2

Kamatláb-ügyletek elszámolása

(a)

Egy adott Kamatügyletre irányadó kamatláb-periódus kezdınapját megelızı – az adott deviza elfogadott fıbb
kereskedési centrumaiban számított – 2 (két) Banki Munkanappal a visszaigazoláson szereplı eszmei összegre
kiszámított kamatösszegekkel a Felek egymás felé elszámolnak oly módon, hogy az elszámolás (egymás részére
fizetendı összegek nettó egyenlege) pénzügyi teljesítése a kamatperiódus utolsó napján megtörténik.

(b)

Opciós Kamatügylet esetén, a jelen pontban megfogalmazottak teljesülése érdekében, az opció jogosultja köteles
a Lejárat Idıpontjáig jelezni az opció kötelezettje felé, hogy az opciós jogával élni kíván. A visszaigazoláson
szereplı idıpontnak (határidınek) az opció jogosultja részérıl történı elmulasztása az opciós jog elvesztésével
jár. Ha az opció jogosultja él az opciós jogával, az elszámolás a jelen bekezdés (a) pontja szerint történik.

(c)

Felek rögzítik, hogy a Kamatügyletek elszámolása alatt, a lezárás idején, az adott pénzügyi termék piacán
elfogadott gyakorlatnak megfelelıen kialakult piaci szokványoknak és elszámolási technikáknak megfelelı
eljárást értik.

4.3

Ügyletek lezárása (Pozíció lezáró nettósítás)

(a)

A jelen Szerzıdésben meghatározott bármely Szerzıdésszegési Esemény vagy Felmondási Esemény
bekövetkezése esetén, a Bank jogosult az Ügyfél jelen Szerzıdés alapján megkötött összes Ügyletét lezárni, és
Pozíció lezáró nettósítással az Ügyleteket elszámolni.

(b)

A Bank Lezáró Értesítése alapján az abban meghatározott Ügylet, a Lezáró Értesítésben megjelölt napon
(„Lezárás Napja”) megszőnik, s ennek alapján a Felek az eredetileg vállalt kötelezettségeiket nem kötelesek
teljesíteni, de kötelesek egymással elszámolni. Az Ügyfél köteles a Bank számára a Lezárás Napján megfizetni
az eredeti Ügylet lezárása kapcsán a Bank számításai szerint felmerült minden igazolt költséget és kárt, ideértve
többek között azon költségeket, amelyek a Banknál azzal kapcsolatban merültek fel, hogy harmadik személlyel
és/vagy az Ügyféllel ellentétes irányú Ügylet(ek)et kötött annak érdekében, hogy az eredeti Ügylet lezárása során
keletkezett nyitott pozícióját kiküszöbölje.

5.

NYILATKOZATOK
Mindegyik Fél a másik Fél részére a következı jognyilatkozatokat teszi (amely jognyilatkozatok megújítottnak
tekintendık minden olyan idıpontban, amelyen a Felek Ügyletet kötnek):

(a)

Státusz. A megszervezıdését vagy bejegyzését szabályozó joghatóság jogszabályainak megfelelıen került
alapításra, és érvényesen létezik.

(b)

Felhatalmazások. Rendelkezik azzal a szerzıdıképességgel, hogy (i) a jelen Szerzıdést és ahhoz kapcsolódó
bármely más olyan iratot aláírjon, valamint bármilyen egyéb módon nyilatkozzon, amelynek szerzıdı fele,
valamint (ii) a jelen Szerzıdést és a jelen Szerzıdéssel kapcsolatos bármely más olyan iratot átadjon, amelynek
átadására a jelen Szerzıdés szerint köteles, továbbá (iii) teljesítse a jelen Szerzıdés és bármely általa aláírt
biztosítéki szerzıdés szerinti kötelezettségeit, és mindent megtett annak érdekében, hogy az ilyen aláíráshoz,
átadáshoz és teljesítéshez szükséges felhatalmazást megadja.

(c)

Kötelezettségek. A jelen Szerzıdés és bármely, általa aláírt biztosítéki szerzıdés, valamint bármilyen egyéb
módon jelen Keretszerzıdéssel kapcsolatosan tett nyilatkozatai szerinti kötelezettségei jogszerőek, érvényesek,
kötelezıek és a vonatkozó feltételek szerint kikényszeríthetık.

(d)

Kapcsolattartás. Felek a jelen Szerzıdésben vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, különösen, de nem
kizárólagosan a 3(b), valamint a 8.2 pontokban foglalt értesítési szabályok vonatkozásában, együttmőködési
kötelezettségükre tekintettel a Bank rendes üzleti órái alatt folyamatosan biztosítják egymás részére a jelen
Szerzıdésben meghatározott telefonszámon történı telefonos elérhetıséget.
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja
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(e)

Nincsenek bizonyos események. Sem Szerzıdésszegési Esemény, sem azzal kapcsolatos Felmondási Esemény
nem történt és nincs folyamatban és a jelen Szerzıdés megkötése vagy az abból eredı kötelességek teljesítése
nem eredményezne ilyen eseményt, illetve körülményt.

(f)

Nincs peres ügy. Nincs folyamatban ellene polgári vagy büntetıbíróság, állami szerv, ügynökség, tisztviselı vagy
választott bíró elıtt olyan jogi eljárás, amely valószínőleg befolyásolná a jelen Szerzıdés jogszerőségét,
érvényességét, ellene történı végrehajthatóságát vagy a jelen Szerzıdésben vállalt kötelezettségei teljesítésére
irányuló képességét, és tudomása szerint ilyen jogi eljárással semmilyen személy nem is fenyeget.

(g)

Meghatározott információk helyessége. Valamennyi adat, melyet írásban, személyesen vagy képviselıjén
keresztül a másik Fél rendelkezésére bocsátott, az adat keltének idıpontjakor minden lényeges szempontból igaz,
pontos és teljes.

(h)

Adók. A jelen Szerzıdéssel kapcsolatos valamennyi adót és más fizetendı összeget - beleértve az ezekkel
kapcsolatos kiegészítı díjakat – befizetett az illetékes hivatalos szervnek.

(i)

Jogszabályok betartása. Minden lényeges szempontból üzletvitele megfelel az azokban az országokban érvényes
és alkalmazandó jogszabályoknak, amelyekben gazdálkodást folytat.

(j)

Igények egyenrangúsága. A másik Fél jelen Szerzıdés szerinti igényei valamennyi, biztosítékkal nem rendelkezı
és nem alárendelt hitelezı igényével egyenrangúak, kivéve azokat, amelyek valamely általános érvényő
jogszabály értelmében elsıbbséget élveznek.

(k)

Nincs mentesség. Semmiféle, a jelen Szerzıdéssel kapcsolatban a Magyar Köztársaságban folytatott jogi eljárás
során sem maga a szerzıdı Fél, sem vagyona nem élvez per, végrehajtás, zár alá vétel vagy más jogi eljárás alóli
mentességet.

(l)

Nincs felszámolás, csıdeljárás vagy végelszámolás. Nem kezdeményezett (az Ügyfél esetében pedig alapítója sem
kezdeményezett) maga ellen csıdeljárást, végelszámolást, felszámolást vagy reorganizációját, és mások nem
tettek semmilyen ilyen jellegő lépéseket vagy indítottak jogi eljárást ellene, illetve (legjobb tudomása szerint) nem
fenyegeti felszámolási, végelszámolási vagy reorganizációs eljárás.

(m)

Nincs lényeges szerzıdésszegés. Nem szegett meg semmilyen szerzıdést, melynek szerzıdı fele, vagy amely
vagyonára nézve kötelezı, olyan mértékben vagy olyan módon, amely lényeges hátrányos hatással lehet
üzletvitelére vagy pénzügyi helyzetére.

(n)

Vagyoni terhek. Az Ügyfél esetében - kivéve amennyiben ezt kifejezetten a Bank tudomására hozta – sem
jelenlegi, sem jövıbeli bevétele vagy vagyona, vagy annak egy része nincs megterhelve, vagy elzálogosítva.

(o)

Felek közötti kapcsolat.
(i) Az Ügyfél saját számlájára dolgozik és saját független döntéseket hozott az adott Ügylet megkötését illetıen, és
az a tény, hogy az adott Ügylet helyénvaló-e a számára, a saját megítélésén és az általa igénybevett tanácsadók
tanácsain alapul. Ügyfél nem hagyatkozik a Bank semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlésére, mint befektetési
tanácsra, vagy az adott Ügylet megkötésével kapcsolatos javaslatra; Ügyfél tudomásul veszi, hogy egy bizonyos
Ügylet feltételeivel kapcsolatos információk és magyarázatok nem tekintendık az adott Ügylet megkötésére
vonatkozó befektetési tanácsként vagy javaslatként. A Banktól kapott semmilyen (írásbeli vagy szóbeli) közlés sem
tekinthetı az Ügylet várható eredményeinek biztosítékaként vagy garanciájaként.
(ii) Képes arra, hogy értékelje és tudomásul vegye az adott Ügylet lényegét (a saját részérıl vagy független szakmai
tanács alapján), továbbá tudomásul veszi és elfogadja az adott Ügylet feltételeit, kikötéseit és kockázatait. Arra is
képes, hogy vállalja az adott Ügylet kockázatait, és valóban vállalja azokat.
(iii)A másik Fél az adott Ügylet vonatkozásában nem jár el megbízottként vagy tanácsadóként.

6.
6.1

SZERZİDÉSSZEGÉSI ESEMÉNYEK ÉS FELMONDÁSI ESEMÉNYEK
Szerzıdésszegési Események. A jelen pontban felsorolt bármely esemény a Szerzıdés tekintetében külön-külön
is szerzıdésszegést megalapozó körülménynek (mindegyik egy „Szerzıdésszegési Esemény” és közösen
„Szerzıdésszegési Események”) minısül:

1. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

23.

(a)

Az Ügyfél a Szerzıdés alapján megkívánt fizetési vagy szállítási (értelemszerően alkalmazandó) kötelezettséget
elmulaszt szerzıdésszerően teljesíteni az esedékesség idıpontjában.

(b)

Az Ügyfél a Szerzıdés bármely egyéb (kivéve a fenti (a) bekezdés vagy a 3(b) bekezdés szerinti kötelezettséget)
kötelezettségét szerzıdésszerően nem teljesíti, és ez a mulasztás (ha orvoslásra alkalmas egyáltalán) nem került
orvoslásra a Bank errıl szóló, Ügyfélnek küldött értesítését követı legkésıbb 1 (egy) Banki Munkanapon belül.

(c)

Bármely nyilatkozat vagy kijelentés, amelyet az Ügyfél a Szerzıdésben, vagy azzal kapcsolatosan tett, bármely
vonatkozásban lényegesen pontatlannak vagy hamisnak bizonyul, illetve félrevezetı volt, arra az idıpontra
vonatkoztatva, amikor azokat tették, vagy megismételték.

(d)

Az Ügyfél, vagy bármely érdekeltsége – a Bank megítélése szerint – (i) jelentıs összegő pénzügyi kötelezettségét
megtestesítı szerzıdésében szerzıdésszegés következik be, az ilyen pénzügyi kötelezettséget rögzítı
dokumentum feltételei alapján, vagy (ii) megszegi a Bank érdekeltségébe tartozó bármely társasággal kötött
szerzıdését, vagy (iii) bármilyen adót, illetéket, beleértve az ilyen adóval vagy illetékkel együtt fizetendı
bármely más összeget annak esedékességekor nem fizet meg, vagy (iv) bármilyen, alkalmazottaival kapcsolatos
társadalombiztosítási összeget nem fizet meg, vagy (v) bármely, a fenti (i) - (iv) pontban meghatározott fizetési
kötelezettséget annak lejárta elıtt esedékesnek nyilvánítanak, vagy másként válik esedékessé (kivéve az önkéntes
elıtörlesztést), vagy (vi) a fenti (i) - (iv) pontban meghatározott fizetési kötelezettségekkel kapcsolatosan
bármely hitelezı jogosulttá válik az ilyen fizetési kötelezettségeket annak lejárata elıtt esedékessé nyilvánítani.

(e)

(i) Bíróság határozatban elrendeli az Ügyfél felszámolását; vagy
(ii) az Ügyfél csıdeljárást vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen; vagy
(iii) az Ügyfél megfelelı szervét összehívják abból a célból, hogy határozatot hozzanak az Ügyfél csıdjére,
felszámolására vagy végelszámolására vonatkozóan; vagy
(iv) bárki kezdeményezi az Ügyfél felszámolását (kivéve, ha azt az Ügyfél jóhiszemően, a Bankot kielégítı
módon vitatja, az arra nyitva álló idıszakon belül).

(f)

Döntést, vagy jogerıs bírósági határozatot hoznak az Ügyfél felszámolásával kapcsolatban.

(g)

Döntést, vagy jogerıs bírósági határozatot hoznak az Ügyfél jogutóddal történı megszőnésérıl konszolidáció,
szétválás vagy összeolvadás következményeként, és a jogutód vagy jogutódok a jelen Szerzıdésben a megszőnı
Fél által vállalt kötelezettségeket ésszerő késedelem nélkül vagy a Banknak megfelelı módon nem vállalja.

(h)

Az Ügyfél fizetésképtelenné válik vagy általánosan nem képes adósságait azok esedékességekor kifizetni, vagy
írásban elismeri, hogy nem képes adósságait azok esedékességekor kifizetni, vagy a hatályos jogszabályok
értelmében csıdeljárást kell indítani.

(i)

Olyan Ügyfél esetében, amely tevékenységét kizárólag hatósági engedély birtokában folytathatja, ezen
engedélyét visszavonják, vagy felfüggesztik.

(j)

Vagyonfelügyelıt vagy ideiglenes vagyonfelügyelıt neveznek ki, hogy az Ügyfél teljes vagyonának vagy annak
jelentıs részének zárolását ellenırizze.

(k)

Az Ügyfél bármely biztosítékkal rendelkezı hitelezıje jogosulttá válik az Ügyfél teljes vagyonának vagy annak
jelentıs részének birtokbavételére.

(l)

Bármely jogszabály értelmében törvényes zálog keletkezik az Ügyfél vagyonán vagy annak egy részén, vagy a
hatáskörrel rendelkezı bíróság az Ügyfél vagyonának lefoglalására vonatkozó határozatot hoz.

(m)

Olyan változás következik be az Ügyfél gazdasági, pénzügyi vagy egyéb helyzetében, amely a Bank ésszerő
megítélése szerint jelentısen és hátrányosan befolyásolhatja az Ügyfél jelen Szerzıdés szerinti
kötelezettségeinek végrehajtását, és ez a helyzet a Bank által esetlegesen biztosított türelmi idı alatt is
folytatódik.

(n)

Az Ügyfél felhagy minden üzleti tevékenységével vagy annak jelentıs részével, illetve ennek veszélye fennáll.

(o)

Az Ügyfél teljes vállalkozását, vagy annak jelentıs részét kisajátítják, államosítják, kényszerértékesítik, vagy az
köztulajdonba kerül, vagy az Ügyfél a továbbiakban nem képes vagy nem jogosult az irányítási, ellenırzési vagy
tulajdonosi jog gyakorlására.
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. Tel.: (36 1) 457 6800 Fax: (36 1) 212 4200 H-1537 Pf. 394.
Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44
Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.
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(p)

A könyvvizsgálók minden, a jelen Szerzıdés alapján az Ügyfél által átadott auditált éves beszámolót negatív
tartalmú záradékkal látnak el.

(q)

Az Ügyfél nem teljesíti a fizetési kötelezettséget is magában foglaló jogerıs és végrehajtható ítéletben,
határozatban, vagy végzésben elıírt bármely kötelezettségét.

(r)

Bármilyen más, a jelen Szerzıdésben meghatározott szerzıdésszegési esemény bekövetkezik.

6.2

Felmondási Események. Amennyiben az alábbiakban felsorolt események bármelyike bekövetkezik és
folytatódik (mindegyik egy „Felmondási Esemény” és együtt „Felmondási Események”), az külön-külön is
felmondást megalapozó körülménynek minısül:

(a)

A jelen Szerzıdés valamely Féllel szemben érvényét veszti vagy feltételei szerint valamely Fél ellen
végrehajthatatlanná válik vagy egy Fél érvényét, hatását vagy végrehajthatóságát vitatja;

(b)

Valamely Fél részére a jelen Szerzıdés feltételeinek vagy bármely Ügyletnek a teljesítése jogellenessé válik;

(c)

Más olyan esemény következik be, amelyet a Felek bármely visszaigazolásban vagy bármely egyéb
dokumentumban meghatároztak.

7.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1

Irányadó jog és joghatóság

(a)

Jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik a Bank mindenkori befektetési és kiegészítı befektetési
szolgáltatásaira vonatkozó üzletszabályzata, valamint a Bank általános üzletszabályzata (a jelen Szerzıdés
alkalmazásában együttesen „Üzletszabályzat”), továbbá a mindenkor hatályos kondíciós lista (a továbbiakban: a
„Kondíciós lista”; jelen Szerzıdésben „Üzletszabályzat” és a „Kondíciós lista” együttesen alkalmazva: „ÁSZF”ek). Az ÁSZF-ekben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezıek, kivéve, ha a Felek írásban, kifejezetten
ettıl eltérıen állapodnak meg.

(b)

Az Ügyfél a jelen Szerzıdés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek
valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérı,
újszerő vagy a Bank felelısségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette.

(c)

Amennyiben a jelen Szerzıdés bármelyik része vagy annak valamelyik rendelkezése érvénytelen, ez nem érinti a
jelen Szerzıdés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben
érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a jelen Szerzıdést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

(d)

Jelen Szerzıdésre, annak értelmezésére, valamint a Szerzıdésben nem, vagy nem kellıen szabályozott kérdések
tekintetében a Ptk. és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(e)

Felek jelen Szerzıdésbıl eredı, vagy azzal összefüggı vitájukat megkísérlik elsısorban békés, tárgyalásos úton
rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, Felek a vita rendezésére kikötik a Pénz- és
Tıkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét azzal, hogy a Választottbíróság saját Eljárási
Szabályzata szerint jár el.

(f)

A jelen Szerzıdésben használt fejezetcímek kizárólag a hivatkozás megkönnyítését szolgálják és nem érintik a
Szerzıdés felépítését és nem veendık figyelembe annak értelmezésénél.

7.2

Értesítések
Felek között a jelen Szerzıdéssel kapcsolatos bármiféle értesítés vagy közlés – kivéve, ha a jelen Szerzıdés
kifejezetten másképpen rendelkezik – a jelen pontban meghatározott személyeknek, címre, illetve számra tehetı
meg azzal, hogy az az alábbiakban meghatározott idıpontban tekinthetı kézbesítettnek:
(i) az írásbeli és személyesen, futárral, illetve tértivevényes levélpostai küldeményként megküldött értesítés az
átvétel átvevı általi igazolása idıpontjában;
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(ii) az írásbeli és postai úton (nem tértivevényes küldeményként) megküldött értesítés a feladást követı 5. (ötödik)
Banki Munkanapon;
(iii) a telefaxon megküldött értesítés, a vételt rendben visszaigazoló jelzésnek az adás végén történı
megérkezésével;
(iv) az elektronikus üzenet (e-mail) esetében akkor, amikor az a címzetthez megérkezett, azzal, hogy ha ez a nap
nem Banki Munkanap, illetve az értesítés Banki Munkanapon, de a rendes banküzemi idın kívül kerül
kézbesítésre, akkor a következı Banki Munkanap tekintendı a kézbesítés napjának;
(v) telefonon történı értesítés estén az üzenet másik Féllel történı közlése pillanatában.
A Felek értesítési adatai:
Ügyfél: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Cím:
4024 Debrecen, Piac u. 54
Tel:
52/507-550
Fax:
52/507-555
Bank:
CIB Bank Zrt.
Cím:
1027 Budapest Medve u. 4-14.
Tel:
1/212-1390
Fax:
1/489-6660
Amennyiben a Felek értesítési adataiban bármilyen változás várható vagy változás következik be, arról az érintett
Fél köteles, lehetıleg a változásra okot adó tényrıl történı tudomásszerzését követıen haladéktalanul, a másik
Felet írásban értesíteni.
7.3

Költségek. Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja a Bankot minden olyan készkiadásáért és költségéért – ideértve
a jogi képviselı munkadíját -, amely a Banknál a jelen Szerzıdésbıl eredı jogainak védelme és érvényesítése
miatt merült fel, vagy bármely Ügylet lejárat elıtti megszőnésébıl erednek.

7.4

Engedményezés. A jelen Szerzıdés a Feleket és jogutódjaikat, valamint elfogadott engedményeseit kötelezi.
Ügyfél nem jogosult a Bank elızetes írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen Szerzıdésbıl eredı jogait és
kötelezettségeit részben vagy egészben átruházni.

8.

A SZERZİDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŐNÉSE

(a)

A jelen Szerzıdés hatálybalépésének feltétele a jelen Keretszerzıdés és mellékleteinek Felek általi aláírása,
továbbá az Ügyfél köteles a Bank részére átadni az alábbi társasági és egyéb felhatalmazásokat és
jóváhagyásokat bizonyító összes dokumentum hitelesített másolatát, ideértve a következıket:
(i)
Az alapítási dokumentumok (alapszabály, alapító okirat, társasági szerzıdés, stb.) eredeti vagy hitelesített
másolatai, az aláírási címpéldányok eredeti példányai és a Cégbírósági Végzés (illetve amennyiben nem a
Cégbíróság tartja nyilván, az egyéb nyilvántartást végzı szerv vagy hatóság nyilvántartásba vételérıl
szóló igazolása) eredeti példánya, vagy ezek hiányában a Cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzési kérelem
eredeti példánya, az adó és statisztikai hatóságok által kiállított dokumentumok fénymásolatai, amelyek
tartalmazzák a társaság adószámát vagy statisztikai számát, vagy bármely más lényeges engedély eredeti
példánya, az adott esetnek megfelelıen. Ügyfél a fenti okiratokat legkésıbb a Keretszerzıdés aláírásával
egyidejőleg köteles a Bank rendelkezésére bocsátani;
(ii) Ügyfél köteles az éves, könyvvizsgáló által auditált pénzügyi beszámolóit annak elkészültét követı 15
napon belül a Bank rendelkezésére bocsátani.
(iii) Bank – ésszerően eljárva - a fentieken kívüli egyéb dokumentumok részére történı rendelkezésre
bocsátását is kérheti az Ügyféltıl.

(b)

A jelen Keretszerzıdés, mint határozatlan idıre megkötött, a Felek között tartós jogviszonyt létesítı
megállapodás bármelyik Fél részérıl, írásban, 15 nap rendes felmondással felmondható. A jelen Keretszerzıdés
fentiek szerinti felmondása nem szolgál alapul az annak alapján már megkötött Ügyletektıl való elállásra, azok
felmondására, illetve a már megkötött Ügyletek vonatkozásában a jelen Keretszerzıdést továbbra is alkalmazni
kell, azzal, hogy a Felek új Ügyletet nem kötnek.

(c)

A jelen Keretszerzıdés 6. pontjában meghatározott Szerzıdésszegési Esemény és/vagy Felmondási Esemény
bekövetkezése esetén a jelen Keretszerzıdés 4.3 (Ügyletek lezárása) pontjában foglaltak az irányadóak.

(d)

A jelen Szerzıdés csak mindkét Fél egyetértése esetén, írásban módosítható.

(e)

A jelen Keretszerzıdés a Felek közötti teljes megállapodást jelenti a tárgyát képezı ügyben és hatályon kívül
helyez minden korábbi e tárgyban kelt szóbeli vagy írásbeli megállapodást.
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. Tel.: (36 1) 457 6800 Fax: (36 1) 212 4200 H-1537 Pf. 394.
Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44
Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.
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MEGHATÁROZÁSOK

A Szerzıdésben az alábbi meghatározások a jelen pontban, a Szerzıdés más részeiben meghatározott (kiemelt szedéssel
jelzett) kifejezések pedig az ott megadott jelentéssel bírnak:
„Azonnali deviza-adásvétel”: Jelenti a Bank Jegyzése és annak Ügyfél általi elfogadása eredményeképpen a Felek
között létrejött azon ügyletet, amely keretében az egyik Fél egy adott pénznemben meghatározott összeget (az „Eladott
Összeg”) a másik Félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg (a „Vásárolt Összeg”) ellenében (az
összegek meghatározásánál a két pénznem között fennálló, a Bank által a Jegyzésben meghatározott árfolyamot
alkalmazva) Spot értéknapra.
„Banki Munkanap”: Jelenti azokat a napokat, amikor a Bank üzletvitel céljából nyitva tart. Külföldi devizanemben
történı ügyletek vonatkozásában mindazon napokat jelenti, amikor a Bank üzletvitel céljából nyitva tart és az érintett
devizanem pénzügyi központjaiban, abban a devizanemben pénzügyi elszámolás történik, illetıleg az adott
devizanemben teljesítendı fizetések pénzügyi elszámolása az általánosan alkalmazott elszámolási rendszerekben, az
általánosan alkalmazott banki gyakorlat szerint lehetséges.
„Barrier típusú Opciós Devizaügylet” jelenti a Knock-in Opciós Devizaügyletet és a Knock-out Opciós
devizaügyletet.
„Bináris Opciós Devizaügylet” jelenti a DNT Opciós Devizaügyletet, az NT Opciós Devizaügyletet, a DOT Opciós
Devizaügyletet és az OT Opciós Devizaügyletet.
„Devizaügyletek”: Jelenti az Azonnali-, Határidıs Deviza-adásvételek, devizacsere ügyletek, és Opciós
Devizaügyletek bármelyikét és összességét – ide értve ezek bármelyikének és/vagy összességének származékos
változatait is.
„DOT (Double One Touch) Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyletet, amelynek keretében az opció
jogosultja az ügyletkötéskor meghatározott Értéknapon az ügyletkötéskor megjelölt összegre („Opció Névértéke”)
jogosult külön lehívás nélkül, amennyiben az ügyletkötés idıpontja és a Lejárat Idıpontja közötti idıtartamban a
Referencia Piaci Árfolyam az ügyletkötéskor meghatározott árfolyamsáv („Küszöb Árfolyamsáv”) alsó vagy felsı
határát érinti vagy azon kívülre kerül. Azaz amennyiben a Referencia Piaci Árfolyam az elıbbiekben megjelölt
idıtartam alatt érinti a Küszöb Árfolyamsáv felsı vagy alsó határát, illetıleg kilép a Küszöb Árfolyamsávból, akkor az
opció jogosultja jogosulttá válik a kifizetésre. Az opció jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az opció
kötelezettje számára.
„DNT (Double No Touch) Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyletet, amelynek keretében az opció
jogosulja az ügyletkötéskor meghatározott Értéknapon az ügyletkötéskor megjelölt összegre („Opció Névértéke”)
jogosult külön lehívás nélkül, amennyiben az ügyletkötés idıpontja és a Lejárat Idıpontja közötti idıtartamban a
Referencia Piaci Árfolyam az ügyletkötéskor meghatározott árfolyamsávon („Küszöb Árfolyamsáv”) belül marad.
Amennyiben a Referencia Piaci Árfolyam ezen idıtartam alatt érinti a Küszöb Árfolyamsáv felsı vagy alsó határát,
illetıleg kilép a Küszöb Árfolyamsávból, akkor az opció megszőnik és az opció jogosultja kifizetésre nem jogosult. Az
opció jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az opció kötelezettje számára.
„Egy adott Ügylet Marked-to-Market értéke” (MTM érték): Jelenti az Ügyfél egy adott Ügyletének a Bank által
piaci értéken történı átértékelése eredményképp kimutatott azon összeget, amellyel bármelyik Fél tartozna a másiknak,
ha az átértékelés napján az adott Ügylet pozíció lezárásra kerülne. Ha ez az érték negatív elıjelő, az átértékelés
eredményeképpen kimutatott összeggel – az adott Ügylet vonatkozásában - az Ügyfél tartozna a Banknak.
„Értéknap”: Jelenti azt a Banki Munkanapot, amelyen egy adott Ügylet alapján a Felek egymásnak teljesíteni
kötelesek.
„Felróhatóság Nélküli Felmondási Esemény”: Jelenti azt az eseményt, amikor olyan esemény következik be, amely a
Bank jóhiszemő és üzletileg ésszerő megítélése szerint lényeges hatással lehet az Ügyfél jelen Szerzıdés szerinti
kötelezettségei teljesítésére.
„Határidıs Deviza-adásvétel” (FX Forward): Jelenti azt az ügyletet, amely keretében az egyik Fél egy adott
pénznemben meghatározott összeget (az „Eladott Összeg”) a másik Félre átruház egy másik pénznemben meghatározott
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összeg (a „Vásárolt Összeg”) ellenében (az összegek meghatározásánál a két pénznem között fennálló, a Bank által a
Jegyzésben meghatározott határidıs árfolyamot alkalmazva), a Felek által meghatározott határidıs Értéknapon történı
teljesítéssel.
„Határidıs értéknap”: Jelenti a Spot értéknaptól idıben eltérı értéknapot.
„Határidıs kamatláb-megállapodás” (Forward Rate Agreement, FRA): Jelenti azt a kamatügyletet, amely
keretében a Felek megállapodnak, hogy egy meghatározott idıpontban tıkemozgás nélkül elszámolják a
megállapodásban rögzített piaci kamatláb és a megállapodásban rögzített fix kamatláb jelenértékre számított
különbséget.
„Idı elıtti lezárás napja”: Jelenti azt a napot, amelyen a Bank élve az Ügyfél szerzıdésszegése, vagy Felróhatóság
Nélküli Felmondási Esemény esetére biztosított jogával, az Ügyfélhez küldött erre vonatkozó nyilatkozatával („Lezáró
Értesítés”) lezárja az egyébként még le nem járt Ügyleteket és Pozíció lezáró nettósítást alkalmaz.
„Jegyzés”: Jelenti a Banknak egy konkrét Ügylet feltételeire vonatkozó ajánlatát.
„Kamatlábcsere megállapodás” (Interest Rate Swap, IRS): Jelenti azon kamatláb-ügyletet, amely keretében a Felek
megállapodnak, hogy az Ügyfél változó vagy fix kötelezettségét, vagy követelését fix, vagy változó kamatozásúra
cseréli a Bankkal.
„Kamatügylet(ek)”: Jelenti a Határidıs kamatláb megállapodások, a Kamatlábcsere-megállapodások, Két-devizás
kamatlábcsere-megállapodások és opciós kamatügyletek bármelyikét és összességét – ide értve ezek bármelyikének
és/vagy összességének származékos változatait is.
„Két-devizás kamatláb csereügylet” (Cross Currency Swap, CCS): Jelenti azon kamatügyletet, amelynek célja,
hogy egy devizában meghatározott tıke-, és kamatfizetéseket egy másik devizában meghatározott tıke-, és
kamatfizetésekre cseréljen.
„Kitettség”: Jelenti az Ügyfél Ügyleteinek a Bank által piaci értéken történı átértékelése eredményképp kimutatott
azon nettósított összeget, amellyel bármelyik Fél tartozna a másiknak, ha az átértékelés napján a Ügyletek Pozíció
lezáró nettósításra kerülnének. A Kitettség annak a Félnek az oldalán áll fenn, amelyiknek a másik Fél tartozna.
„Knock-in Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyletet, amely az opció kötelezettje számára
kötelezettség (i) vételi („call”) opció esetében a Lejárat Idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg
(„Vásárolt Összeg”) eladására, (ii) eladási („put”) opció esetében a Lejárat Idıpontjában egy adott pénznemben
meghatározott összeg („ Eladott Összeg”) megvásárlására, ha az opciós jogával az opció jogosultja élni kíván azzal,
hogy az összeg meghatározásánál a két pénznem között a Bank által a Jegyzésben meghatározott árfolyam
alkalmazandó, feltéve, hogy a Referencia Piaci Árfolyam az ügyletkötés idıpontja és a Lejárat Idıpontja között eléri
illetıleg átlépi az ügyletkötéskor mint az opciós jogot aktiváló árfolyamként meghatározott árfolyamszintet („Knock-in
Árfolyam”). Azaz az opció jogosultjának opciós joga akkor nyílik meg / válik aktívvá, amennyiben a Referencia Piaci
Árfolyam eléri illetıleg átlépi a Knock-in Árfolyamot. Az opció jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az
opció kötelezettje számára.
„Knock-out Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyletet, amely az opció kötelezettje számára
kötelezettség (i) vételi („call”) opció esetében a Lejárat Idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg
(„Vásárolt Összeg”) eladására, (ii) eladási („put”) opció esetében a Lejárat Idıpontjában egy adott pénznemben
meghatározott összeg („Eladott Összeg”) megvásárlására, ha az opciós jogával az opció jogosultjával élni kíván azzal,
hogy az összeg meghatározásánál a két pénznem között a Bank által a Jegyzésben meghatározott árfolyam
alkalmazandó, feltéve, hogy a Referencia Piaci Árfolyam az ügyletkötés idıpontja és a Lejárat Idıpontja között nem éri
el illetıleg nem lépi át az ügyletkötéskor mint az opciós jogot megszőntetı árfolyamként meghatározott árfolyamszintet
(„Knock-out Árfolyam”). Azaz az opció megszőnik, amennyiben a Referencia Piaci Árfolyam eléri illetıleg átlépi a
Knock-out Árfolyamot. Az opció jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az opció kötelezettje számára.
„Lejárat Idıpontja”: jelenti egy adott Opciós Devizaügylet illetıleg Opciós Kamatügylet vonatkozásában a Felek által
az ügyletkötéskor meghatározott Banki Munkanapon azon idıpontot, amikor az opció jogosultja az opciós jogát
gyakorolva az opció tárgyát képezı eszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja vagy megvásárolja, vagy – eszköztıl
függıen elszámolja.
„MNB”: Jelenti a Magyar Nemzeti Bankot.
CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. Tel.: (36 1) 457 6800 Fax: (36 1) 212 4200 H-1537 Pf. 394.
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„NT (No Touch) Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyleteket, amelyeknek keretében az opció
jogosultja az ügyletkötéskor meghatározott Értéknapon az ügyletkötéskor megjelölt összegre („Opció Névértéke”)
jogosult külön lehívás nélkül, amennyiben az ügyletkötés idıpontja és a Lejárat Idıpontja közötti idıtartamban a
Referencia Piaci Árfolyam az ügyletkötéskor meghatározott árfolyamot („Küszöb Árfolyam”) nem érinti illetıleg nem
lépi át. Amennyiben a Referencia Piaci Árfolyam ezen idıtartam alatt érinti illetıleg átlépi a Küszöb Árfolyamot, akkor
az opció megszőnik és az opció kötelezettje kifizetésre nem jogosult. Az opció kötelezettje az opciós jogért cserébe
opciós díjat fizet az opció kötelezettje számára.
„Opciós Devizaügylet”: Jelenti azt az ügyletet, amely az opció jogosultja számára lehetıséget biztosít arra, hogy a
Lejárat Idıpontjában az opció tárgyát képezı devizaeszközt egyoldalú nyilatkozattal eladja vagy megvásárolja és az z
opció kötelezettje számára az ügylet kötelezettség az opció tárgyát képezı devizaeszköz vételére, illetve eladására, ha
az opciós jogával az opció jogosultja élni kíván és az opció jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat fizet az
opció kötelezettje számára azzal, hogy a Felek az ügylet létrejöttét és/vagy megszőnését és/vagy az egyik felet terhelı
fizetési kötelezettség esedékességét egy vagy több változó feltételtıl teszik függıvé, amelynek részletes feltételeiben a
Felek az ügyletkötéskor állapodnak meg és a visszaigazolásban rögzítenek, így különösen a Vanília típusú, a Barrier
típusú illetıleg a Bináris Opciós Devizaügyletet, továbbá ideértve ezek bármelyikének és/vagy összességének
származékos változatát.
„Opciós Kamatügylet”: jelenti azon kamatügyletet, amely alapján az opció vevıje meghatározott pénzösszeg
megfizetésére, míg az opció eladója idıszakonként visszatérıen, ugyanabban a devizanemben (i) Cap Opciós
kamatügylet esetében, amennyiben az elıre meghatározott – az egyes ügyletekre irányadó fixing napokon jegyzett –
piaci kamatláb meghaladja az ügyletkötéskor meghatározott küszöb kamatlábat, a piaci kamatláb és a küszöb kamatláb
közötti különbség, (ii) Floor Opciós kamatügylet esetében, amennyiben az elıre meghatározott – az egyes ügyletekre
irányadó fixing napokon jegyzett – piaci kamatláb nem éri el az ügyletkötéskor meghatározott küszöb kamatlábat, a
küszöb kamatláb és a piaci kamatláb közötti különbség alapulvételével meghatározott pénzösszeg megfizetésére
köteles. Az opció eladója által fizetendı összeg alapját a felek által az ügyletkötéskor meghatározott kötési összeg
képezi.
„OT (One Touch) Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyleteket, amelynek keretében az opció
jogosultja az ügyletkötéskor meghatározott Értéknapon az ügyletkötéskor megjelölt összegre („Opció Névértéke”)
akkor válik jogosulttá külön lehívás nélkül, amennyiben az ügyletkötés idıpontja és a Lejárat Idıpontja közötti
idıtartamban a Referencia Piaci Árfolyam az ügyletkötéskor meghatározott árfolyamot („Küszöb Árfolyam”) érinti
illetıleg átlépi. Amennyiben a Referencia Piaci Árfolyam ezen idıtartam alatt nem érinti illetıleg nem lépi át a Küszöb
Árfolyamot, akkor az opció jogosultja kifizetésre nem jogosult. Az opció jogosultja az opciós jogért cserébe opciós díjat
fizet az Opció Kötelezettje számára.
„Összes Ügylet nettósított Marked-to-Market értéke” (Nettósított MTM érték): Jelenti az Ügyfél Bankkal kötött
Ügyleteinek a Bank által piaci értéken történı átértékelése eredményképp kimutatott azon nettósított összeget, amellyel
bármelyik Fél tartozna a másiknak, ha az átértékelés napján a Ügyletek Pozíció lezáró nettósításra kerülnének. A
Nettósított MTM érték jelenti az egyes Ügyletekre vonatkozó MTM értékek összegét. Ha ez az érték negatív elıjelő, az
átértékelés eredményeképpen kimutatott nettósított összeggel az Ügyfél tartozna a Banknak, ha az átértékelés napján az
Ügyletek Pozíció lezáró nettósításra kerülnének.
„Pozíció lezáró nettósítás”: Jelenti a Felek azon megállapodását, amely biztosítja, hogy a Ügyletekbıl eredı
tartozásokat és követeléseket az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó-tartozássá
vagy nettó-követeléssé alakítsák át, azzal, hogy a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó
összegre korlátozódik.
„Referencia Piaci Árfolyam”: az az árfolyam, ami a bankközi devizapiacon az adott termékre (Azonnali Devizaadásvétel, Határidıs Deviza-adásvétel, Vanília, Barrier illetıleg Bináris Opciós Devizaügylet) az adott idıpontban a
bankok számára elérhetı. Ez az árfolyam bankok számára elérhetı lehet elektronikus rendszereken vagy brókereken
keresztül vagy bankok egymás közti direkt jegyzése során vagy azokból számítható.
„Spot értéknap”: Jelenti az ügyletkötést követı második Banki Munkanapot.
„Súlyozott Limit”: Jelenti a Bank vállalati ügyfeleinek Treasury limit kezelési szabályzata alapján elızetesen
meghatározott, a Bank által az Ügyféllel szemben vállalható kockázat mértékét.
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„Ügylet(ek)”: Jelenti a saját számlás Devizaügyletek és Kamatügyletek bármelyikét és összességét – ide értve a
Devizaügyletek és a Kamatügyletek bármelyikének és/vagy összességének származékos változatait is.
„Vanília típusú Opciós Devizaügylet” jelenti azon Opciós Devizaügyleteket, amely az opció kötelezettje számára
kötelezettség (i) vételi („call”) opció esetében a Lejárat Idıpontjában egy adott pénznemben meghatározott összeg
(„Vásárolt Összeg”) eladására, (ii) eladási („put”) opció esetében a Lejárat Idıpontjában egy adott pénznemben
meghatározott összeg („Eladott Összeg”) megvásárlására, ha az opciós jogával az opció jogosultja élni kíván azzal,
hogy az összeg meghatározásánál a két pénznem között a Bank által a Jegyzésben meghatározott árfolyam
alkalmazandó.
A Felek a jelen Szerzıdést az alábbi idıpontban szabályszerően aláírták.
Kelt, Budapest, 2008. január
Az Ügyfél:
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
cím:
4024 Debrecen, Piac u. 54
értesítési cím:
4024 Debrecen, Piac u. 54
tel:
52/507-550
fax:
52/507-555
kapcsolattartó:

Aláírás:
Név:
Beosztás:

a Bank:
CIB Bank Zrt.
cím:
értesítési cím:
tel:
fax:
kapcsolattartó:

Aláírás:
Név:
Beosztás:

Rácz Róbert
elnök

1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1/212-1390
1/489-6660

Aláírás:
Név:
Beosztás:

CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. Tel.: (36 1) 457 6800 Fax: (36 1) 212 4200 H-1537 Pf. 394.
Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44
Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.
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1. MELLÉKLET

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2008. január* napján devizára, kamatra és
ezek származékaira létrejött keretszerzıdéshez (a „Keretszerzıdés”)
A jelen 1. mellékletben használt kifejezések – ellenkezı értelmő rendelkezés hiányában – ugyanazzal a
jelentéssel bírnak, mint a Keretszerzıdésben.
FELHATALMAZOTT ÜZLETKÖTİK LISTÁJA
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerzıdés alapján kizárólag az alábbi személyek jogosultak az Ügyfél által a Banktól
Ügyletre vonatkozó Jegyzést kérni, az Ügyfél nevében Ügyletet kötni, valamint a Ügyletre vonatkozó megerısítést
aláírni, mindaddig, amíg az Ügyfél a listát érintı valamely változásról a Szerzıdésben meghatározottak szerint írásban
nem értesíti a Bankot:

Név:

Tisztség:

Aláírás minta:

Kelt, Budapest, 2008. január

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
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2. MELLÉKLET
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2008. január * napján devizára, kamatra és ezek
származékaira létrejött keretszerzıdéshez (a „Keretszerzıdés”)
A jelen 2. mellékletben használt kifejezések – ellenkezı értelmő rendelkezés hiányában – ugyanazzal a jelentéssel
bírnak, mint a Keretszerzıdésben.
KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT TREASURY ÜGYLETEKHEZ
Alulírott Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.) adószám: 15372387-02-09
törzsszám: 372383 (a továbbiakban, mint az „Ügyfél”) kijelentem, hogy megismertem a Bank által részemre
bemutatott ÁSZF-eket. Kijelentem, hogy az alábbi Kockázatfeltáró Nyilatkozatot elolvastam, megértettem és
jóváhagyólag aláírtam, továbbá egy példányát átvettem.
Tudomásom van arról, hogy a Ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelıen a
Bank részemre az alábbi tájékoztatást adta, amelyet figyelembe vettem a Ügylet megkötésére irányuló
megbízásom megadásakor:
A Ügyleteknél viszonylag alacsony biztosítékkal nagy értékő nyitott pozíció árfolyam- vagy kamatváltozásait
lehet megnyerni, vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam a
Bank rendelkezésére bocsátott biztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a biztosítékot és a többi
óvadékot, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében a Banknál elhelyeztem. Ha az ármozgás a
pozícióm ellen történik, a Bank kérheti, hogy felhívására fizessem meg a pozíció fenntartásához szükséges
összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom a megjelölt határidın belül, a Bank a pozíciómat likvidálhatja, amely
részemre veszteséget okozhat.
Tudomással bírok arról, hogy a likvidálás vagy a pozíciók lezárása a piaci helyzet alapján a Bankon kívülálló
események miatt elhúzódhat, vagy a megjelölt áron nem lehetséges. Az elızıekben foglaltak különösen
fennállhatnak függı megbízások (pl. limit vagy stop) esetén, amikor a veszteségeim a megbízásban megadott
árszintre, illetve összegre nem korlátozhatók.
Tudomásom van arról is, hogy a jelen Kockázatfeltáró Nyilatkozat csak figyelemfelkeltı és a Ügyletek
jellegébıl adódóan nem tartalmazhatja az ügyletkötés során jelentkezı valamennyi kockázatot és veszélyforrást.
Kijelentem, hogy az általam megkötött ügyletekbıl származó veszteségek kizárólag engem terhelnek, kivéve, ha
a Bank a közöttünk létrejött Keretszerzıdés rendelkezéseit megszegte. Kijelentem továbbá, hogy tudomásom
van arról, hogy az Ügyletek nyereségét garantálni nem lehet, a Bank részemre sem hozamot, sem nyereség
garanciát nem ígért, nem biztosított.
Kelt, Budapest, 2008. január

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.
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5/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV. törvénynek az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 74/C. § (1) bekezdése alapján alapítói
jogkörében eljárva a „Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány Kuratóriuma tagjává 2008.
február 1-jétıl
Barkó József-et
Halász János-t
Kocsis Róbert-et
választja meg.
A közgyőlés a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló, módosított 1959. évi IV.
törvénynek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján
alkalmazandó 74/B. § (5) bekezdése alapján alapítói jogkörében eljárva a „Munkácsytrilógiáért” Közalapítvány alapító okiratát a következık szerint módosítja:
-

Az alapító okirat 18. pontja a következık szerint módosul:

„18. A közalapítvány kezelı szerve a kuratórium, mely kilenc személybıl álló testület. A
közalapítvány jogi személy, melynek képviseletére a kuratórium elnöke, valamint Kósa Lajos
és Rácz Róbert kuratóriumi tagok önállóan jogosultak.”
-

Az alapító okirat 20. pontja a következık szerint módosul:

„20. A kuratórium tagjai:
Kósa Lajos
Novotni Lajos
Dr. Varga Péter
Halász János

Rácz Róbert
Barkó József
Dr. Abádi Nagy Zoltán
Kocsis Róbert”

A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a határozatról értesítse Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármesterét és az alapító okirat módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A közgyőlés egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 338/2007. (XI. 30.) MÖK határozatát.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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6/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által, az ÉAOP
4.1.1./2F-Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázatra az Éltes
Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon közoktatási
egységének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával.
A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
Mely elıirányzat terhére biztosítható a
megyei önkormányzat hozzájárulása

478.914.144.- Ft
47.987.197.- Ft
430.926.947.- Ft
A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetése
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítható.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

7/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által, azt ÉAOP
4.1.1./2F-Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázatra a
Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium felújítására vonatkozó pályázat
benyújtásával.

A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
Mely elıirányzat terhére biztosítható a
megyei önkormányzat hozzájárulása

253.688.432.- Ft
25.419.581.- Ft
228.268.851.- Ft
A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetése
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítható.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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8/2008. (II. 1.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által, az
ÉAOP 4.1.1./2F-Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázatra a
Kós Károly Mővészeti Szakképzı Iskola, Diákotthon, Kézmőves Udvarház felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásával.

A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
Mely elıirányzat terhére biztosítható a
megyei önkormányzat hozzájárulása

531.836.112.- Ft
53.236.795.- Ft
478.599.317.- Ft
A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetése
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítható.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

9/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által,
ÉAOP 4.1.1./2F-Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására címő pályázatra a
Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon komplex felújítására vonatkozó
pályázat benyújtásával.
A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
Mely elıirányzat terhére biztosítható a
megyei önkormányzat hozzájárulása

395.047.170.- Ft
19.791.863.- Ft
375.255.307.- Ft
A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetése
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítható.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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10/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által,
ÉAOP 4.1.1./2F-Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázatra a
Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával.

A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
Mely elıirányzat terhére biztosítható a
megyei önkormányzat hozzájárulása

378.014.496.- Ft
37.877.052.- Ft
340.137.444.- Ft
A szükséges önerı a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat 2008. évi költségvetése
pályázatok saját forrása elıirányzat terhére
biztosítható.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

11/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az Európai Unió Phare CBC/tourism programjára „Turisztikai
csomagok kifejlesztése és támogatása közös témákkal Bihar Megye és Hajdú-Bihar
Eurorégióban” címő pályázat benyújtásával.

A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás

165.000.- Euro
A támogatás mértékére a bíráló bizottság tesz
javaslatot.

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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12/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részvételével a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Környezet Energia Operatív Programból történı
támogatásra vonatkozó „Regionális környezetvédelmi és vízügyi informatikai rendszer
fejlesztése a TIKÖVIZIG mőködési területére” címő pályázat benyújtásával.

A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
TIKÖVIZIG által biztosított saját erı

11.412.000.- Ft
11.400.000.- Ft
12.000.- Ft

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

13/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért a Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi
Szövetsége által az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatására „Foglalkoztatási
Együttmőködések Fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” címő pályázat benyújtásával.
A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás
MSKSZMSZ által biztosított saját erı

11.700.000.- Ft
0.- Ft
9.945.000.- Ft
1.755.000.- Ft

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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14/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Kht. által „Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten
tartásának, javításának támogatása” címmel kiírt pályázati kiírására a Debreceni és Nyírségi
Lakásotthonok Debrecen, Békés utca 9. szám alatt lévı lakásotthona eszközbeszerzésére
vonatkozó pályázat benyújtásával.
A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás

1.185.000.- Ft
131.666.- Ft
1.053.334.- Ft

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

15/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Kht. által „Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten
tartásának, javításának támogatása” címmel kiírt pályázati kiírására a Debreceni és Nyírségi
Lakásotthonok Debrecen, Kosárfonó utca 30. szám alatt lévı lakásotthona eszközbeszerzésére
vonatkozó pályázat benyújtásával.
A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás

1.185.000.- Ft
131.666.- Ft
1.053.334.- Ft

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.
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16/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet 8. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján egyetért az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Kht. által „Mőködı lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten
tartásának, javításának támogatása” címmel kiírt pályázati kiírására a Debreceni és Nyírségi
Lakásotthonok Debrecen-Józsa, Pitypang utca 7. szám alatt lévı lakásotthona eszközbeszerzésére vonatkozó pályázat benyújtásával.
A pályázat összköltsége
A megyei önkormányzat által
biztosított saját erı
Pályázati támogatás

1.185.000.- Ft
131.666.- Ft
1.053.334.- Ft

A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 1.

17/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló,
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) 23. § (2) (3) bekezdései, a Kjt. mővészeti, közmővelıdési és közgyőjteményi ágazatban
történı végrehajtásáról szóló módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, valamint a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi
CXL. törvény 95. §-a alapján pályázatot hirdet a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (4025
Debrecen, Piac u. 20.) igazgatói feladatkörének betöltésére határozatlan idejő közalkalmazotti
kinevezéssel és határozott idejő – 5 évre szóló – magasabb vezetıi megbízással a következı
feltételekkel:
− büntetlen elıélet, és
− szakirányú egyetemi végzettség (egyetemen szerzett, az intézmény alaptevékenységének
megfelelı oklevél, vagy a jogász, illetve közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél),
továbbá
− legalább 5 éves szakmai gyakorlat, és
− kiemelkedı tudományos tevékenység.
A magasabb vezetıi megbízás 2008. július 1-tıl 2013. június 30-ig tartó 5 év határozott idıre
szól.
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A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezetı tevékenységi körében szervezi, irányítja és ellenırzi a közokiratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény
13. §-ában foglalt feladatok ellátását, a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendeletben foglalt szakmai
követelmények megtartásával.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− szakmai önéletrajz (mely tartalmazza a kiemelkedı szakmai, vagy tudományos
tevékenységre vonatkozó információkat is),
− erkölcsi bizonyítvány,
− végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
− a legalább ötéves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás,
− az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, valamint annak maximum 1 A/4
oldal terjedelmő összefoglalása (mely a döntés elıkészítı anyag részét képezi),
− a pályázó nyilatkozatai arról, hogy
 a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. §-ában és 10. §-ában foglalt
összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn,
 a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı
kezeléséhez hozzájárul,
 a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a pályázat elbírálására vonatkozó
elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Elnökéhez (4024 Debrecen, Piac u. 54. sz.)
kell benyújtani 6 példányban (1 eredeti és 5 másolat), zárt borítékban „Pályázat Megyei
Levéltár” jeligével ellátva, a Kulturális Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 napon
belül.
A pályázati felhívás közzétételre kerül továbbá a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ és a megyei önkormányzat internetes oldalán
(www.hbmo.hu), valamint a munkáltató székhelyén.
Bérezés és juttatás:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására
kiadott, módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint.
A magasabb vezetıi megbízásról a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – az
Oktatási és Kulturális Minisztérium véleményének kikérésével – várhatóan a 2008. áprilisi
ülésén dönt.
Az intézményrıl további információt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala
Intézményfenntartói Fıosztálya ad az (52) 507-565 telefonszámon.
A közgyőlés megbízza elnökét, hogy a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról gondoskodjék.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. február 29., a pályázati felhívás megküldésére,
2008. június 30., a pályázat elbírálására
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18/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló,
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX. törvény 16–18. §-ai, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint annak
a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján pályázatot hirdet a Györffy István Középiskolai Kollégium
(4025 Debrecen, Postakert u. 7/b.) igazgatói feladatkörének betöltésére határozatlan idejő
közalkalmazotti kinevezéssel és határozott idejő – 5 évre szóló – magasabb vezetıi
megbízással a következı feltételekkel:
-

-

büntetlen elıélet,
egyetemi szintő tanári, vagy készségtárgyak esetén a tantárgynak megfelelı tanári
végzettség és szakképzettség, vagy szociálpedagógus, pedagógiai szakpszichológus,
pedagógiai szakos, illetve nevelıtanár szakos végzettség és szakképzettség,
legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Az azonos feltétellel rendelkezı pályázók esetén elınyben részesül az, aki rendelkezik
pedagógus szakvizsgával.
A magasabb vezetıi megbízás 2008. augusztus 1-tıl 2013. július 31-ig terjedı 5 év határozott
idıre szól.
A magasabb vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerő és törvényes mőködésének, költséghatékony gazdálkodásának
biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, az intézmény ellenırzési, mérési, értékelési és
minıségirányítási programjában foglaltak megvalósításának irányítása. Az intézmény
képviselete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás,
- szakképzettséget igazoló oklevél közjegyzı által hitelesített másolata,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési
elképzelésekkel,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program maximum 1 A/4 oldal terjedelmő
összefoglalása (mely a közgyőlési elıterjesztés részét képezi),
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy
 a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı
kezeléséhez hozzájárul,
 a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a pályázat elbírálására vonatkozó
elıterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat fıjegyzıjéhez (4024 Debrecen, Piac u.
54.) kell benyújtani 6 példányban (egy eredeti és 5 másolat), zárt borítékban, „Kollégium”
jeligével ellátva, az Oktatási Közlönyben való megjelenéstıl számított 30 napon belül.
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A pályázati felhívás közzétételre kerül továbbá a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ és a megyei önkormányzat internetes oldalán
(www.hbmo.hu), valamint a munkáltató székhelyén.
Bérezés és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint annak a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló,
módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint.
A pályázat elbírálására várhatóan a megyei közgyőlés 2008. júniusi ülésén kerül sor.

Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı
2008. február 29., a pályázati felhívás megküldésére,
2008. június 30., a pályázat elbírálására

19/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § o) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a debreceni 9058
hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Piac u. 42-48. szám alatti 1413 m2 alapterülető, irodaház
megnevezéső és a debreceni 9277/A/19 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Piac u. 71. szám alatti
401 m2 alapterülető, intézmény megnevezéső ingatlanokat 2008. március 1. napjával a
MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. használatába adja.
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke
2008. március 1.

20/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény 168. § (1) bekezdése, valamint a 141. § (2) bekezdés r) pontja alapján a
MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. alapító okiratának
hatályos szövegét 2008. március 1-jei hatállyal a következık szerint módosítja:
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Az alapító okirat 3. pontja a következık szerint módosul:
„3.1. A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.
3.2. A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4002 Debrecen, Hosszúpályi u. 12.
4024 Debrecen, Piac u. 71.
3.3. A társaság fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13.
4090 Polgár külterület 0268/6 hrsz. (Pihenıpark területe)
3899 Kéked, Fı u. 36.”
A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a
módosított, illetve az egységes szerkezető alapító okirat aláírására.
A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a vagyonrendelet ezen ingatlanokat érintı módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet a közgyőlés következı ülésén terjessze elı.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke
2008. március 1.

21/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei
Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. és a megyei önkormányzat között létrejött és a 86/2007. (IV.
11.) MÖK határozattal elfogadott közhasznúsági megállapodás hatályos szövegét 2008.
március 1-jei hatállyal a következık szerint módosítja:
A közhasznúsági megállapodás 3./ pontja a következıkkel egészül ki:
„ - hasznosítja a Debrecen, Piac u. 42-48. és Debrecen, Piac u. 71. szám. alatt található
ingatlanokat,”
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke
2008. március 1.
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22/2008. (II. 1.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004.
(VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § m) pontja alapján a megyei önkormányzat tulajdonában lévı,
a debreceni ingatlan-nyilvántartásba 33216/9 hrsz. alatti 3912 m2 alapterülető „beépítetlen
terület” megnevezéső, valamint a 33216/13 hrsz. alatti 63771 m2 alapterülető, és a 33216/15
hrsz. alatti „intézményi terület” megnevezéső, a valóságban Debrecen, Sámsoni úton lévı
ingatlanok értékesítésre pályázatot ír ki.
A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri a
közgyőlés Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottságát, hogy a pályázati kiírást tárgyalja
meg.
Végrehajtásért felelıs:
Határidı:

Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke
2008. március 26.
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A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS
ELNÖKE
Tárgyalja:

− Jogi és Ügyrendi Bizottság

JELENTÉS
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
a közgyőlés 2008. február 1-ei ülésére
I.
1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı:

246/2007. (IX. 7.) MÖK határozat
Az Idegenforgalmi Bizottság pályázata alapján a támogatott alapítvány részére a támogatási
összeg átutalásra került.
265/2007. (X. 26.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakra vonatkozó
vagyongazdálkodási koncepciója a határozatnak megfelelıen megismerhetı a megyei
önkormányzat honlapján.
275/2007. (X. 26.) MÖK határozat
A közgyőlési határozat a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet igazgatója részére megküldésre került azzal, hogy a
végrehajtásról a határozatban foglaltaknak megfelelıen - figyelembe véve a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényt, valamint a Munka Törvénykönyvében foglaltakat is gondoskodjon.
281/2007. (X. 26.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár magasabb
vezetıi megbízására vonatkozó pályázat kiírásra került, a pályázati eljárás eredményeképpen
a megbízásról – a miniszter véleményének megérkezését követıen – dönt a közgyőlés.
309/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A határozat, amellyel a közgyőlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2007.
évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadta, a megyei
fenntartású intézmények vezetıinek megküldésre került, azzal, hogy kiemelt figyelmet
fordítsanak a költségvetési elıirányzaton belüli gazdálkodásra, biztosítsák az intézmény
szakmai feladatainak színvonalas ellátását és megfelelı idıben kezdeményezzék a szükséges
elıirányzat-módosításokat.
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316/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A KENÉZY KÓRHÁZ Rendelıintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. által felvett
folyószámla hitelhez kapcsolódó készfizetı kezességet tartalmazó megállapodás a
számlavezetı pénzintézettel aláírásra került.
319/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A határozat, amellyel a közgyőlés elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepcióját, megküldésre került az intézmények vezetıinek.
320/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlati felhívás öt pénzintézet részére került megküldésre,
az ajánlattételre vonatkozó határidı a 352/2007. (XII. 14.) MÖK határozat alapján 2008.
január 10. napjára módosult.
321/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A 2008. évi belsı ellenırzési terv az intézmények, a közhasznú társaságok, illetve a Kft.-k
vezetıi részére megküldésre került.
331/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A határozat, amely a DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítását tartalmazza, átadásra
került az ügyvezetı igazgató részére.
332/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A határozat, amely a HAHUSZO Kht. alapító okiratának módosítását tartalmazza, átadásra
került az ügyvezetı igazgató részére.
334/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának módosításáról szóló határozat a Kht.
ügyvezetıjének átadásra került.
335/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A MEGYEGAZDA Kht-val kötött közhasznúsági megállapodás módosításának aláírása
megtörtént.
339/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat géntechnológiával kapcsolatos állásfoglalása
megküldésre került a Magyar Kormány miniszterelnöke, a földmővelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, az egészségügyi
miniszter, valamint azon megyei önkormányzatok és a megye azon települési önkormányzatai
részére, amelyek még nem foglaltak állást a génmódosításról.
344/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
Az Arany János Gyermekotthon álláshelyeit érintı határozat az intézmény igazgatója részére
megküldésre került.
345/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és
Gyermekotthon álláshelyeit érintı határozat az intézmény igazgatója részére megküldésre
került.
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347/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A Hajdúsági Lakásotthonok álláshelyeit érintı határozat az intézmény igazgatója részére
megküldésre került.
348/2007. (XI. 30.) MÖK határozat
A Komádi Gyermekotthon álláshelyeit érintı határozat az intézmény igazgatója részére
megküldésre került.
354/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A közgyőlés döntésének megfelelıen a támogatási összeg átutalása az érintett alapítványok
részére megtörtént.
357/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A 2008. évi ülésterv elfogadásáról szóló határozat a költségvetési szervek vezetıi, illetve a
gazdasági és közhasznú társaságok ügyvezetıi részére megküldésre került. A határozat az
önkormányzat belsı elektronikus hálózatán és a honlapon is megjelentetésre került.
358/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A DERMÁK Kht. alapító okiratának módosítására vonatkozó határozat az ügyvezetı igazgató
részére megküldésre került.
359/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A határozat, amely a 2007. évi számított szolgáltatási önköltséget és a szociális ellátásért
fizetendı 2008. évi térítési díjak megállapítását tartalmazza a közhasznú társaságokban,
megküldésre került az ügyvezetı igazgatók részére.
360/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A kisebbségi bizottság megalakításával összefüggı kezdeményezésérıl szóló felterjesztés
megküldésre került az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.
361/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A megyei önkormányzat hivatala ügyrendjének módosításáról szóló határozat alapján az
egységes szerkezetben elkészített ügyrend az önkormányzat belsı elektronikus hálózatán és a
honlapon is megjelentetésre került.
362/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A Hajdú-bihari Hét címő lap alapításával kapcsolatos döntésrıl szóló határozat az Északalföldi Regionális Közigazgatási Hivatal részére megküldésre került.
363/2007. (XII. 14.) MÖK határozat
A határozatban foglaltaknak megfelelıen a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat intézményvezetıi pályázati felhívásának megküldése a Szociális és Oktatási
Közlöny szerkesztıségének megtörtént.
2. A DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság alapító
okiratának módosításáról szóló 358/2007. (XII. 14.) MÖK határozatban foglaltak Cégbírósági
bejegyzésének pontosítása miatt indokolt a fióktelepek helyrajzi számának feltüntetése az
alapító okiratban.
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II.
Tájékoztató közbeszerzésekrıl
A) A Kenézy Kórház részére céltámogatásból megvalósuló gép-mőszer beszerzése:
1. részajánlat (1 db defibrillátor-monitor készülék):
Nyertes ajánlattevı: DUTCHMED Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b.
Ajánlati ár: bruttó 4.380.000,- Ft
2. részajánlat (Hitachi gyártmányú EUB-6500HV típusú csúcskategóriás ultrahang
diagnosztikai alapkészülékhez 1 db tartozék vizsgálófej és 1 db biopszia
adapter):
Nyertes ajánlattevı: HITACHI Medical Systems Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.
Ajánlati ár: bruttó 4.434.000,- Ft
3. részajánlat (GE Healthcare gyártmányú Vivid I típusú hordozható ultrahang
diagnosztikai alapkészülékhez 1 db tartozék vizsgálófej):
Nyertes ajánlattevı: Green Sound Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1.
Ajánlati ár: bruttó 7.800.000,- Ft

B) A Kenézy Kórház részére címzett támogatásból megvalósuló gép-mőszer
beszerzése:
1. részajánlat (1 db C íves sebészeti képerısítı készülék):
Nyertes ajánlattevı: Philips Magyarország Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.
Ajánlati ár: bruttó 21.540.000, Ft
2. részajánlat (7 db nagyfrekvenciás vágókészülék):
Nyertes ajánlattevı: Elektro-Oxigén Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
Ajánlati ár: bruttó 10.878.240,- Ft
3. részajánlat (7 db ágymelletti betegırzı monitor):
Nyertes ajánlattevı: Medexpert Mőszaki és Gazdasági Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7.
Ajánlati ár: bruttó 13.380.000,- Ft
4. részajánlat (1 db EKG készülék):
Nyertes ajánlattevı: Medexpert Mőszaki és Gazdasági Szolgáltató Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1037 Budapest, Törökkı u. 5-7.
Ajánlati ár: bruttó 1.560.000,- Ft
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5. részajánlat (2 db volumetrikus infúzióadagoló készülék):
Nyertes ajánlattevı: Medifair Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1222 Budapest, Badacsonyi u. 9.
Ajánlati ár: bruttó 888.000,- Ft
6. részajánlat (1 db aneszteziológiai fecskendıs gyógyszeradagoló készülék):
Nyertes ajánlattevı: Medifair Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1222 Budapest, Badacsonyi u. 9.
Ajánlati ár: bruttó 1.020.000,- Ft
7. részajánlat (83 db mőtıi berendezés):
Nyertes ajánlattevı: MEDIROLL Orvostechnikai Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 4025 Debrecen, Segner tér 1.
Ajánlati ár: bruttó 5.661.161,- Ft
8. részajánlat (74 db + 100% orvosi kézi mőszer):
Nyertes ajánlattevı: B.Braun Medical Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/c.
Ajánlati ár: bruttó 1.317.960,- Ft
9. részajánlat (3 db betegmelegítı készülék):
Nyertes ajánlattevı: REPLANT-CARDO Kft.
Az ajánlattevı székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 35.
Ajánlati ár: bruttó 1.926.000,- Ft

C) A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala részére elektronikus irat- és
dokumentumkezelı, ügymenetet támogató rendszer beszerzése:
Nyertes ajánlattevı: CNW Rendszerintegrációs Zrt.
Az ajánlattevı székhelye: 1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 50.
Ajánlati ár: bruttó 11.213.040,- Ft
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