
 
 
 

K ö l c s ö n s z e r z ő d é s 
 
 
 
Amely létrejött egyrészről Lengyeltóti Város Önkormányzata 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 
2. képviseli Zsombok Lajos polgármester továbbiakban: kölcsönadó 
 
Másrészről Lengyeltótiért Somogyért Egyesület 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 29. (megyei 
nyilvántartási szám 2383/2009) képviseli Ifj. Lenner Vilmos továbbiakban: kölcsönvevő 
között. 
 
 
Kölcsönadó a kölcsönvevő számára a Lengyeltóti 24/2 hrsz.-ú területen játszótér 
kialakításának céljára kölcsönt nyújt az alábbiak szerint: 
 
 

1. Kölcsönadó Lengyeltóti Város Képviselő-testületének …../2010.(V.31.) számú 
határozatával 3.000.000 Ft azaz hárommillió forint pénzösszeget biztosít kölcsönként 
kölcsönvevő számára az 5. pontba foglalt feltételek teljesülése esetén a 
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető 
támogatás a pályázatból megvalósuló játszótér utófinanszrozásának áthidalására. 

2. Kölcsönadó a kölcsön pénzösszegét a pályázati támogatás kölcsönvevő számlájára 
érkezést követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kölcsön folyósítását követő 
naptól számított 6 hónapon belül köteles visszafizetni. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kölcsön ellenértékeként kölcsön vevő ügyleti 
kamatot nem fizet. 

4. Kölcsönadó a kölcsönt kölcsönvevő OPT Bank Nyrt. Lengyeltóti fiókjánál vezetett 
11743105-20002970 számú számlájára történő utalással teljesíti. 

5. A szerződő felek a kölcsön folyósításának feltételeként az alábbiakban állapodnak 
meg: 

 

a.) kölcsönadó, a kölcsön folyósítására kötelezett ha, kölcsönvevő 11743105-20002970 
számú számlája kivonatának bemutatásával igazolja, hogy a gyermekjátszótér 
kialakításához szükséges (kölcsönt meghaladó) további 2.283eFt azaz kettőmillió-
kétszáznyolcvanháromezer forinttal rendelkezik. 

b.) A játszótér kialakítását követően közös műszaki átadás átvételi eljárás zajlik, amelyen 
a kölcsönadó által megjelölt személy a műszaki ellenőr mellett az átvételt írásban 
igazolja. 

c.) A játszótér MVH-nál történő elszámolásához (a tapasztalati adatok 
figyelembevételével) az elszámolás szabályai szerint az alábbi dokumentumok 
beszerzésre kerültek: 

 



 
 
1. Építési engedély, ha engedélyköteles a beruházás, 

- Ha igen, akkor jogerős építési engedély határozat és építési tervdokumentáció 

- Ha nem, akkor az erre vonatkozó építésügyi hatósági igazolás. 

2. Két különböző kivitelezői árajánlat és a kiválasztás indoklása, árajánlatos tételek 
esetében a szükséges árajánlatok. 

3. Építési napló, felmérési napló (tételes számításokkal igazolva, alátámasztva az egyes 
ÉNGY és árajánlatos mennyiségeket. 

4. Kivitelezési szerződés/ek. 

A felelős műszaki vezető jogosultsága igazolt (kamarai bizonyítvány). 

A műszaki ellenőr jogosultsága igazolt (kamarai bizonyítvány). 

A műszaki ellenőrrel kötött szerződés. 

A beépített anyagokról a szállító levelek. 

A beépített anyagokról (CE) minőségi tanúsítványok. 

5. Kivitelezői nyilatkozat 

6. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv  

Jogerős használatbavételi engedély, vagy működési/üzemeltetési engedély. 

7. 4.-es célterület (játszótér) esetén a 78/2003. (XI.27) GKM rendelet 3.§-a szerinti 
megfelelőségi tanúsítványok és a használatbavételi engedély. 

8. Az eredeti számlák, a hozzájuk kapcsolódó eredeti pénzügyi teljesítést igazoló 
dokumentumok (bankkivonat, hitelfolyósítási értesítő, baki igazolás, stb.) 

9. A főkönyvi/pénztárkönyvi kivonat az összes elszámolni kívánt összeggel, tárgyi 
eszköz nyilvántartása naprakészen. 

10. A beruházási képi és szöveges megjelenítését szolgáló, arculati tábla, a jelenleg 
érvényes! Az irányítóhatósági közleményben hivatkozott arculati kézikönyv a 
www.umvp.eu honalapon, a Dokumentumtár/Arculati anyagok oldalon/22 letölthető 
dokumentum, vagy az ÚMVP arculati kézikönyve” hivatkozás alatt található meg. 

11. A fentieken túl a jogszabályi változásból eredő dokumentumok, nyilatkozatok stb. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. kölcsönre vonatkozó szabályai az 
irányadóak. 

 

 

 

 

 



 

 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá. 

 

 

   ……………………………………..     ….…………………………………. 

kölcsönadó      kölcsönvevő  

 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

 

1. Név: ……………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Szem. Ig. szám: ……………………………………….    

 
2. Név: ……………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Szem. Ig. szám: ……………………………………….    

 
 


