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K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S 

 
kedvezményes kamatozású forinthitelhez a Sikeres Magyarországért 

Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 
 
 
amely létrejött egyik részről, mint 
Adós: Lenti Város Önkormányzata 
Adós címe: 8960 Lenti Zrínyi Miklós u. 4. 
Tel.: 92/553-935 
Fax: 92/553-957 
Adószám: 15432728-2-20 
Képviseli: Nógrádi László Polgármester 
Bankszámla száma: 14100299-10957149-01000001 
(a továbbiakban: Adós) 
 
 
a másik részről, mint 
Bank neve: OTP Bank Nyrt. 
Bank székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.  
Bank cégjegyzékszáma: 01-10-041585 
Bank adószáma: 10537914-4-44 
Bank bankszámlaszáma: 19017004-00201177-00000000 
Bank telefonszáma: 92/503-845 
Bank faxszáma: 92/503-863 
(a továbbiakban: Bank) között, az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Felek előzményként rögzítik, hogy Lenti Város Önkormányzata, mint Adós 
egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Lenti Város 
Önkormányzata részére hitelfelvétel a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében, kölcsönszerződés keretében” 
tárgyban, amely eljárás nyertese a Bank lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi 
szerződést kötik meg egymással. 
 
A jelen szerződés létrejöttének alapját a Közbeszerzési Értesítőben megjelent 
ajánlattételi felhívás, az ahhoz kiadott ajánlattételi dokumentáció, valamint a Bank 
tárgyaláson kialakult végső ajánlata alapján (melyek jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik) alkotja. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis 
minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok 
valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy 
sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét 
képezi. 
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A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti 
dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősorrendet állapítják meg: 

• Tárgyalási jegyzőkönyv; 
• Ajánlattételi felhívás; 
• Ajánlattételi dokumentáció; 
• A nyertes ajánlattevő tárgyaláson tett végleges ajánlata; 
• Jelen szerződés; 
• Jelen szerződéssel kapcsolatos egyéb dokumentum. 

 
 
2./ Az Adós tudomással bír arról, hogy a Bank az alábbiakban részletezett kölcsönt a 
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram 
(ÖKIF, továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtja.  
Az Adós elismeri, hogy a Bank a rendelkezésére bocsátotta a Hitelprogramra 
vonatkozó terméktájékoztatót (továbbiakban: Terméktájékoztató), amelyet Adós 
megismert, és amelynek feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el. Adós 
tudomásul veszi, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 31., cg. 01-10-041712; MFB Zrt.) a 
Terméktájékoztatót egyoldalúan jogosult módosítani. 
 
Adós a jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy az MFB Zrt. részére kitöltött és 
általa szabályszerű aláírással ellátott, „Sikeres Magyarországért Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram Adatlap a refinanszírozó MFB részére” című 
dokumentumban tett nyilatkozatai a valóságnak és a vonatkozó jogszabályoknak, 
EU-s aktusoknak, a részére átadott Terméktájékoztatónak, a Hitelprogram általa 
teljes körűen megismert feltételeinek megfelelnek és a jelen szerződés hatálya alatt 
végig meg fognak felelni, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 
fogadja el. 
 
Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatlapban szereplő adatok megváltozását 
– különösen a beruházás kezdő és befejező időpontjának módosulását, az utólag 
elnyert állami támogatásokat, a beruházás tényleges forrásösszetételét, a végleges 
anyagi-műszaki összetételét – a Bankon keresztül az MFB Zrt.-nek bejelenti. 
 
 
3./ A Bank vállalja, hogy az Adós részére 208.083.000 Ft összegű hitelkeretet nyit, 
melynek terhére kölcsönt folyósít: 
8. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett 
pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására 208.083 ezer Ft összegben: 8.6. 
Regionális Operatív Programok: Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben 
 
A hitel számlaszáma: 11749008-15432728-00000017 
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4./ A kölcsön célja: Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben 
 
Az Adós a kölcsönt csak e célra használhatja fel. 
 
A fejlesztés bruttó/nettó bekerülési költsége: 831.676.909,- Ft 
 
A fejlesztés forrásösszetétele:  

UMFT ROP támogatás:  504.523.699,- Ft 
Saját forrás:    327.153.210,- Ft,  
 - ebből: ÖKIF célhitel  208.083.000,- Ft. 

 
 
5./ A kölcsön rendelkezésre tartásának határideje, az igénybevétel módja: 
 
Rendelkezésre tartás időtartama:  a szerződés aláírásától számított 5 év 
          összege:       208.083.000 Ft        
 
A kölcsön a rendelkezésre tartási időszakon belül vehető igénybe. 
 
 
6./ Folyósítási feltételek: 

- a hitelfelvételre, fedezetfelajánlásra vonatkozó képviselőtestületi határozat 
Bankhoz történő benyújtása, 
- a fejlesztés bekerülési költségét, forrásait igazoló szerződések Bankhoz 
történő benyújtása, 
- a kölcsön folyósítása forrásarányosan és kizárólag az ÖKIF 
feltételrendszernek megfelelő, hitelcélhoz kapcsolódó szerződés alapján 
kiállított kollaudált, műszaki ellenőr által igazolt teljesítményszámla, vagy 
azzal egyenértékű számviteli dokumentum, valamint a kiegyenlítésre váró 
számlákra vonatkozó banki átutalási megbízás, illetve a már kiegyenlített 
számlák esetében a teljesítést igazoló bankszámlakivonat benyújtása mellett 
történhet, 
- az Adós folyósítási igényét a Bank felé lehívólevél benyújtásával jelzi. 

 
Az Adós tudomásul veszi, hogy kizárólag a hitelkérelem benyújtását (közbeszerzési 
felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését) követően és az azt 
megelőző 6 hónap során keletkezett számla fogadható el. Amennyiben az Adós áfa-
visszatérítésre jogosult, a folyósítás a számla nettó értékében történik. A számlákat, 
illetve dokumentumokat esedékességük (folyósítás értéknapja) előtt legalább 5 banki 
munkanappal kell benyújtani. 
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7./ A kölcsön visszafizetésének ütemezését a Bank és az Adós negyedévente egyenlő 
részletekben állapítja meg, amely a negyedév utolsó napján esedékes, kivéve az első 
részletet a jelen szerződés mellékletét képező tőketörlesztési táblázat szerint.  
 

Az első törlesztés időpontja:  2015. szeptember 21. 
A hitel végső lejárata:   2030. június 30.  

 
 
8./ Az Adósnak jogában áll a kölcsönt vagy részleteit bármikor - részben vagy 
egészben - a kikötött időpont előtt visszafizetni, amelyért a Bank többletköltséget 
nem számít fel. 
 
Az Adós az esetleges előtörlesztési szándékát előzetesen -10 munkanappal 
korábban- tartozik bejelenteni a számlavezető fiókjához. Amennyiben az Adós az 
előtörlesztés után fennmaradó hiteltartozását a szerződéstől eltérő módon kívánja 
törleszteni, az erre vonatkozó kérelme alapján a szerződés vonatkozó pontjainak 
módosítása a Bank és az Adós közötti megállapodás szerinti feltételekkel történik. 
 
Az Adós tudomásul veszi, hogy előtörlesztés esetén a szerződés módosításra kerül, 
és a szerződés módosítása csak az MFB Zrt., mint refinanszírozó jóváhagyásának 
Bank általi kézhezvételének napját követően lép hatályba, amely időpontig a 
szerződés változatlan feltételekkel hatályos. 
 
 
9./ Az Adós a folyósított kölcsön után a kölcsön folyósítása napjától a visszafizetés 
előtti napig kamatot tartozik fizetni. 
 
A kamat változó, kamatbázisból, MFB refinanszírozási kamatfelárból és OTP 
kamatfelárból tevődik össze, éves mértéke: 3 havi EURIBOR + 1,5 % (RKO1 
szerződéskötés időpontjában érvényes mértéke)+ 1,25 %. 
 
A Bank csak az ajánlati felhívás alapján ajánlatában nevesített költségeket számítja 
fel. Ezen felül az Adós nem köteles egyéb kamat, költség, jutalék térítésére. 
 
A Bank tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenszolgáltatás összegét 
(kamatfelárat) alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. 
nem háríthatja át az Adósra, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. 
 
 
10./ A kamat megállapítása és átárazása: 
 
A kamat megállapítása kamatperiódusokra történik. A kamatperiódus a naptári 
negyedév első napján kezdődik és az utolsó napján végződik, kivéve az első és az 
utolsó kamatperiódust. Az első kamatperiódus a kölcsön első folyósítása napján 
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kezdődik és a folyósítás naptári negyedévének megfelelő naptári negyedév utolsó 
hónapjának utolsó napjáig tart. Az utolsó kamatperiódus a végső lejárati napon 
végződik.  
 
A kamatperiódus kamatbázisának megállapítására a tárgynegyedév első napját 2 
banki munkanappal megelőzően kerül sor. A kamatbázis mértéke negyedévente 
változik. A kamatperiódus alapkamata megegyezik a naptári negyedév első napjára 
megállapított, a Reuters EURIBOR oldalán rögzített 3 hónapos kamat mértékével. 
Első folyósítás esetében a kamatbázis mértéke az első folyósítás naptári negyedévére 
megállapított kamatbázis lesz. Amennyiben a naptári negyedév első napja nem 
banki munkanap, úgy a naptári negyedév első napját megelőző banki munkanapra 
megállapított kamatbázis az irányadó. 
 
Az MFB refinanszírozási kamatfelár mértéke évente változik, megegyezik a naptári 
év első napjára a hitelprogramra, illetve annak adott hitelcéljára megállapított, az 
MFB honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett 
kamat mértékével. Első folyósítás esetében az MFB refinanszírozási kamatfelár 
mértéke az első folyósítás naptári évére megállapított MFB refinanszírozási 
kamatfelár lesz. 
 
 
11./ A kamat megfizetése naptári negyedévenként, a naptári negyedév utolsó 
munkanapján esedékes, illetve a lejárat napján, ha a kölcsön visszafizetésének 
határideje negyedév közben jár le. 
 
Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes törlesztőrészletet, illetve 
hiteldíjat az esedékesség napjára történő beérkezéssel a jelen szerződés 3. pontjában 
megjelölt hitelszámla javára átutalja. 
A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes hiteldíj összegéről adóst az 
esedékességet megelőző 5 nappal írásban tájékoztatja. 
 
Adós tudomásul veszi, hogy mivel jelenleg nem a Bank vezeti a költségvetési 
elszámolási számláját, a kölcsön folyósításának feltétele a pénz- és elszámolás 
forgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok és rendelkezések szerinti, 
jelen szerződésen alapuló azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazó levél 
számlavezető pénzintézet általi – változatlan tartalmú záradékkal történő – 
visszaigazolása és ennek Bank részére történő benyújtása. A felhatalmazó levélnek 
tartalmaznia kell, hogy az Adós felhatalmazását csak a Bank írásbeli 
hozzájárulásával vonhatja vissza. 
 
 
12./ A kölcsön késedelmes törlesztése esetén a késedelembe esés időpontjától a Bank 
évi 3% késedelmi kamatot számít fel. 
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A kamat késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére felszámításra kerülő 
késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + 3 %. 
 
 
13./ Valamennyi további – a 12. pontban nem említett - pénztartozás késedelmes 
megfizetése esetén az Adós köteles a késedelembe esés időpontjától késedelmi 
kamatot fizetni, melynek mértéke 3%. 
 
 
14./ Adós tudomásul veszi, hogy a jelen kölcsön szerinti hitelkonstrukció forrását 
biztosító Magyar Fejlesztési Bank Rt képviselői az Adóstól és a Banktól szükség 
esetén kiegészítő információkat kérhetnek, továbbá jogosultak a kölcsön célnak 
történő felhasználását és az Önkormányzati Hitelprogram egyéb feltételeinek 
teljesülését akár a Banknál, akár az Adósnál helyszínen is ellenőrizni. 
 
Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
1996. évi CXII. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hiteligénylővel és a 
beruházással kapcsolatban a Bank minden, rendelkezésére álló, banktitkot képező tényt, 
információt, megoldást vagy adatot korlátozás mentesen az MFB Magyar Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001. évi XX. törvény mellékletében mindenkor felsorolt társaságok, a 2001. évi XX. 
törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaságok, az 
MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával érintett társaságok, továbbá mindezen társaságok 
jogutódai (a továbbiakban ezen társaságok együttesen: MFB Csoport), továbbá az MFB Zrt. 
részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, például a CEB, az EIB 
tudomására hozza, és ezen adatokat, információkat, értesüléseket az MFB Csoport pénzügyi 
szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási vagy egyéb, az 1996. évi CXII. törvény alapján 
kockázatvállalásnak minősülő, illetőleg biztosítási szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, 
vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége kapcsán felhasználhassa, azzal a 
korlátozással, hogy ezen adatokat, információkat, értesüléseket – az alábbiak kivételével – 
nem hozhatja nyilvánosságra, és nem teheti az MFB Csoporton és a nemzetközi fejlesztési 
intézményeken kívüli személyek számára hozzáférhetővé. Adós kijelenti, hogy az MFB 
Csoporthoz tartozó társaságok tételes felsorolását, a társaságok személyében bekövetkező 
változást a mindenkor hatályos jogszabályokban és az MFB Zrt. honlapján figyelemmel 
kíséri. Az adatok, információk felhasználási céljai a következők: MFB Csoport szintű ügyfél-
adatbázis létrehozása, MFB Csoport szintű nagykockázat-vállalási korlát, valamint limit 
megállapítása és figyelése, az ügyfélre vonatkozó, újabb kockázat vállalása szempontjából 
releváns adat vagy tény megosztása, statisztikai célú elemzések készítése, a termékfejlesztési 
munka támogatása. A jelen nyilatkozat aláírásával Adós hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., 
az MFB Zrt. részére forrást biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények, a CEB, az EIB, 
illetőleg ezek meghatalmazottjai, a beruházás megvalósítását a helyszínen is ellenőrizhessék. 
Az Adós kijelenti, hogy az adatátadásra vonatkozó felhatalmazás önkéntesen történt. 
 
Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az MFB Zrt., valamint az MFB Zrt. részére forrást 
biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények részére átad minden általuk kért információt és 
dokumentumot. 
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Az Adós tudomásul veszi, hogy előző hozzájárulásai a Bank tudomására jutott, Adósra és a 
jelen ügyletre vonatkozó bank-, biztosítás-, vagy üzleti titkot képező információra, valamint 
ezeknek az Európai Unió Számvevőszéke és az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott 
képviselői és ezek felhatalmazott független szakértői, az MFB Zrt. részére a Hitelprogram 
céljára forrást biztosító külföldi székhelyű pénzügyi és fejlesztési intézmények és azok 
megbízottai valamint az Állami Számvevőszék, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
és a Kormányzati Ellenőrzési hivatal részére történő átadására is kiterjed.  
 
Az Adós hozzájárul ahhoz, hogy az MFB Zrt., az Európai Unió Számvevőszéke és az Európai 
Unió Bizottságának felhatalmazott képviselői és ezek felhatalmazott független szakértői, az 
MFB Zrt. részére a Hitelprogram céljára forrást biztosító külföldi székhelyű pénzügyi és 
fejlesztési intézmények és azok megbízottai, valamint az Állami Számvevőszék, a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete és a Kormányzati Ellenőrzési hivatal részére a jelen 
szerződés megkötése és teljesítése kapcsán az Adósra és a jelen ügyletről tudomására jutott 
bank-, biztosítás-, vagy üzleti titkot képező információt átadja. 
 
 
15./ Amennyiben a Magyar Fejlesztési Bank Zrt a Banknál folytatott vizsgálat során 
olyan hiányosságo/ka/t tár fel, amely/ek/ miatt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt a 
Bankkal megkötött refinanszírozási hitelszerződést felmondja, illetve hátrányos 
szankciók alkalmazására kerül sor, és ez az Adós érdekkörébe tartozó, neki felróható 
ok/ok/ra vezethető vissza, úgy ezen hátrány/oka/t Bank jogosult érvényesíteni az 
Adóssal szemben. 
 
 
16./ Adós hozzájárulását adja, hogy a hitelnyújtás kapcsán az Adósról, illetőleg az 
ügyletről a Bank tudomására jutott – banktitkot képező és a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
rendelkezései szerint közérdekűnek minősülő – adatokat, információkat a Bank a 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt részére kiadja.  
 
 
17. A kölcsönszerződés felmondása és egyéb jogkövetkezmények 
 
17.1. A Bank a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha  

a) a Hitelt nem az annak céljául szolgáló fejlesztés (beruházás) 
megvalósítására használták fel;  

b) a Hitel célja nem valósul meg;  
c) az Adós a kölcsönszerződésben, a Terméktájékoztatóban, valamint a 

szerződésre vonatkozó - 26. pontban említett - jogszabályokban, ill. 
szabályzatokban foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget, 

 
17.2. A Bank jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 
az MFB Zrt. a jelen szerződés refinanszírozására létrejött szerződést azért mondja fel, 
mert jogszabály, kormányhatározat vagy alapítói határozat módosulása vagy 
hatályon kívül helyezése következtében a jelen szerződés refinanszírozására létrejött 
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szerződés fenntartása az MFB Zrt.-től nem várható el. A felek ebben az esetben 
kölcsönösen kötelesek megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a hitelszerződés 
fenntartása milyen további konstrukciókkal folytatható. 
 
 
17.3. Felmondás esetén a fennálló kölcsöntartozás és járulékainak, valamint az egyéb 
költségeknek a megfizetése azonnal esedékessé válik. 
 
 
18./ Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen szerződés fennállása alatt más 
pénzintézetnél csak a Bank előzetes tájékoztatása mellett vehet fel kölcsönt, vagy 
köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl. kezesség, garanciavállalás, 
stb.). 
 
 
19./ Az Adós a kölcsön fennállása alatt minden évben köteles a Bank részére 
megküldeni az esedékes költségvetést, éves és féléves beszámolót – azok elfogadását 
követő 30 napon belül -, azok módosításait, továbbá a Bank kérésére 
gazdálkodásával kapcsolatban tájékoztatást adni.  
 
Kötelezettséget vállal arra, hogy pénzügyi nyilvántartásaiba a Bank részére 
betekintést enged, illetve az általa kért okiratokat a Bank rendelkezésére bocsátja. 
 
 
20./ Az Adós kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a vele 
szemben folyamatba tett adósságrendezési eljárásról a Bankot soron kívül, azonnal 
tájékoztatja. 
 
 
21./ A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Lenti Város Önkormányzat 
állami támogatáson, SZJA-n, támogatásértékű működési bevételein felüli 
költségvetési bevételeit ajánlja fel. Ennek biztosítéka az önkormányzat számláira 
vonatkozó azonnali beszedési megbízás. 
 
 
22./ A Bank a szerződés teljesítése során alvállalkozókat csak a Kbt. 304.§ (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően vehet igénybe. A Bank tudomásul veszi, 
hogy nevesített alvállalkozót csak az Adós írásos hozzájárulásával és megfelelő 
jogosultság birtokában vehet igénybe. 
 
 
23./ Az Adós tájékoztatja a Bankot arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén 
a kifizetés az Art. 36./A§ hatálya alá esik.  
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24./ A szerződés teljesítése során a Felek által kapcsolattartásra jogosult személyek 
az alábbiak: 
 Adós részéről: 
  Neve: Lenti Város Önkormányzata 
  Képviseli: Deák Szilvia pénzügyi osztályvezető 
  Címe: 8960 Lenti Zrínyi Miklós u. 4. 
  Tel.: 92/553-935; Telefax: 92/553-957 
 
 Bank részéről: 
  Megnevezése: OTP Bank Nyrt. Zalaegerszegi Igazgatósága 
  Képviseli: Horváth Mária önkormányzati vezető 
  Címe: 8900 Zalaegerszeg Kisfaludy u. 15-17. 
  Tel.: 92/503-845, Telefax: 92/503-863 
 
A szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozatra jogosultak: 
 Adós részéről 
  Név: Nógrádi László polgármester 
  Címe: 8960 Lenti Zrínyi Miklós u. 4. 
  Tel.: 92/553-938; Telefax: 92/553-957 
 Bank részéről: 
  Név: Pál István ügyvezető igazgató helyettes 
  Címe: 7621 Pécs Rákóczi u. 44. 
  Tel.: 72/502-952 Telefax: 72/502-912 
 
 
25./ Egyéb szerződéses feltételek 
 
25.1. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsönből megvalósuló beruházás 
befejezését követő 30 napon belül a munkálatok elvégzését igazoló átadás-átvételi 
jegyzőkönyv egy példányát a Bank számára benyújtja. 
 

25.2. Az Adós kötelezettséget vállal, hogy a hitelkeret terhére lehívott kölcsönösszeg 
utolsó folyósítását követően a Bank által történő szerződésszerű teljesítést 
nyilatkozatával igazolja, és azt a Bank rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat 
kiadására az Adós az utolsó lehívást követő 15 napon belül köteles. 
 
25.3. A Bank köteles minden olyan egyeztetésen részt venni, amelyen az Adós kéri 
megjelenését. Az egyeztetésen a Bank jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben 
köteles szakmai állásfoglalását képviselni. Az Adós legkésőbb három munkanappal 
a tárgyalás előtt köteles a Bankot értesíteni a tárgyalásról. 
 
25.4. A Bank jogosult bármikor szakmai egyeztetés összehívására. erről az 
érintetteket legkésőbb öt munkanappal a tárgyalás előtt köteles értesíteni, illetve 
Adóst tájékoztatnia kell a tárgyalás, egyeztetés összehívásáról. Az általa szervezett 
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egyeztetésről emlékeztetőt, jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a tárgyalást 
követően 3 napon belül el kell juttatnia az Adósnak. 
 
25.5. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy bármilyen harmadik féllel szemben 
kezdeményezett – jelen szerződéssel kapcsolatos – tárgyalásról, egyeztetésről Adóst 
előzetesen legalább öt nappal megelőzően értesíti. Adós jogosult minden ilyen 
tárgyaláson történő részvételre. Adós értesítése nélkül lefolytatott tárgyalás 
szerződésszegésnek minősül. 
 
25.6. A Bank köteles az Adóst minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a szerződés célját veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a Bank felelősséggel tartozik. 
 
25.7. A felek időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 
szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 
25.8. A Bank a szerződés teljesítése során - a 16. pontban foglaltak kivételével – az 
adóstól kapott információkat és a megbízás teljesítése során elkészült 
dokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni, azt nyilvánosságra 
nem hozhatja, harmadik fél részére csak az adós írásos engedélye alapján adhatja ki. 
A tudomására jutott információkat csak a megbízás teljesítésére használhatja fel, 
közreműködőinek csak olyan mértékben adhatja át, amely a feladat teljesítéséhez 
szükséges. A titoktartási kötelezettséget ez esetben is biztosítani kell. 
 
25.9. Jelen Kölcsönszerződés az OTP Bank Nyrt. és MFB Zrt. közötti, az 
engedélyezett hitelre vonatkozó refinanszírozási kölcsönszerződés megkötését 
követően lép hatályba. 
 
 
26./ Záró rendelkezések: 
 
A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben és módon van lehetőség. 
 
A szerződés teljesítéséből eredő bármely vitás kérdések rendezését felek tárgyalás 
útján kísérlik meg. Amennyiben a felek a vitás kérdéseiket tárgyalás útján nem 
tudják rendezni, per esetére a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki. 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Kbt., a hitelre és 
pénzforgalomra vonatkozó jogszabályok, a Bank Általános Üzletszabályzatának és 
Üzletági Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány az adóst és 2 példány a 
Bankot illeti meg. 
 
Adós a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy az Általános Üzletszabályzat és az 
Üzletági Üzletszabályzat tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat magára 
nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
 
Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Lenti, 2010. szeptember 21. 
 
 
 
 
 
 
....................................................         …...........................……............................. 
          Nógrádi László         Kámán Vilmos                 Horváth Mária 
 polgármester                             ügyfélkapcsolati igazgató  önkormányzati vezető 
Lenti Város Önkormányzata               Bank 
                    Adós            
 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Deák Szilvia 

 Pénzügyi osztályvezető  
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