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A JELEN BERUHÁzAs| HITELSZERZlDÉS (a továbbiaklran: a "seorzödós..)
(1) BuoAPEsT FóVÁRos Vll|. KERIjLET JtzsEFvÄRosl tĺxonĺuÁNvznľ. ômo|ynok s'tôkho|yÉ: [íÖt'}ił
Budapesl. Baŕoss Utca 63-67], adószáma: 'ĺ5508009-2.42. ĺl Magyarországi VÓlksbank zÍl{]ć}| vL\i.ÚtÚtĺ
pénzforgaImi szám|a száma:14í00309.10213949.010Ü00ÜÜ' nlĺnt hĺte|ľelvev<i (a továbbiakbíln: ír

',Hite|fe|vevő.'). és

(2) a K&H BANK zRT., ame|y a FôVáÍosi Bíróság mint Cégbĺróság á|la| cg' 01-10.041043 sziĺlnon
bejegyzett magyar hĺte|intézet' anreĺynek bejegyzott székhe|yo: 1051 BudapoŚt, Vigadó tÓr 1., adós.lán1ŕ}:
'|0195664-244, mint hĺteĺnyúitó (a ĺovábbiakban: a "Bank'')

(a továbbiakban Hite|ŕe|Vevó és Bank kĹi|ön-kÜĺön; .,Fé|'', együttesen: a ,,Fo|ek.'} kt'fött iótt |ótre. az a|U|ĺrt
he|yen és időpontbán' az a|ábbĺ íe|téte|ek szerint.

A Hitelfelvevő tudatában van annak, hogy részére a Bank e szerzödés a|apián az oNKoÍłMÁNYf'ÁTl
lNFMsTRuKrÚRA FEJLEszrÉs| H|TELPRoGRÁM keretében folyósít kö|csönt. A hite| foĺrását a Magyar Fej|esztési
Bank Rt. abbil a cé|bó| hozta |étre, hogy hosszú|eiäratú íorrássa| tämogassa he|yi ónkormányzatÔk
jogszabá|yban meghatáĺozott fe|adatainak te|jesĺtéséhez szükséges infÍastÍuktuřá|is beruhäzásait'

A FELEK A KÖVETKEZÖKBEN ÁLLAPoDNAK MEG:

1.

1.1.

A Hiteĺkeret; Igénybevétel; Fo|yósitás

Hitelkeret

- Osszege:
Amennýben Magyarország hivatalos pénzneme az euró |esz' akkor a Ko|csön (Hite|keŕet} devizaneme a
hivatalos átvaltásĺ áŕo|yamon automatikusan euróvá alakul át. Ez a változás a Szerződés fennál|ását és - a
kamatszámĺtásÍa vonatkozó szabá|yok kivéteĺěVel - egyěb fe|tóteleit nem éfinti.
- Rende|kezésre Tartásĺ |doszak: 2009.november 2..tő| 2011. október 4..io
- Lejáratnapia: 2019'október5'
- A Hite|keret nem fe|toĺtődő je||egü.
. A Hite|keret nyĺ|vántartására szo|gá|ó szám|a száma: 1o40214249555648-54542004

1.2. A HĺÍelkeret lgénybevétele

A Hite|fe|vevő az ÁSZF.ben és a je|en Szerz<idésben meghatáľozott feĺtéte|eknek maradékta|anu| -megfe|e|ő
LehíVási Értesítönek a Bankhoz łorténö eliuttatasáVal Veĺetĺ igénybe a Hite|keretet. A LehÍVási Érteśltot a
Hitoĺfelvevö.a lehÍVás megje|o|t ĺdőpońtját mege|őzó legkésöbb 3 munkanappal juttatja e| a Bankhoz.
A LehÍVásí Ertesítő aIapján igénybe Vehetö |egkĺsebb köĺcsönösszeget a Fe|ek nem hatáÍozŽák meg'
A Hĺte|keÍetnek megĺe|eĺtĺ osszegú kölcsönt a Bank, va|amennyi E|őfeltéte| megva|ósu|ását köVe1ően
bocsátja a Hitelfe|Vevő rende|kezéséÍe'

í'3' Fo|yósítás(ok)

A Bank a Köĺcsön(ök) tss.cgét jóváírja a Hite|feĺVevő hite|technikai szamláján.

A Ko|9sön(ök) fo|yósĺtása o|yan módon tóľténik. hogy a Hitelfelvevö á|ta| bemutatott és a Bank á|ta|
eĺfogadott műszakĺ e||enőr á|ta| igazo|t szám|a vagy azzal egyenértékÜ számviteli dokumentum (a
továbbíakban egyÜttesen: ýámla) te|jes Összegének 95 %-át a Bank megfizetĺ.
Amennyiben a Hite|felvevö a számla jogosu|tjának a számla el|enértékét már megfizette, akkor a bankĺ
foĺyósításhoz a kĺf,zetett számlát ke|| bemutatnia. E||enkezö esetben a Hite|fe|vevónek a fizetetlen számlát és
a jogosultja javára kiáĺ|ĺtott ätuta|ási megbĺzäst ke|| átjadnia a Banknak.

1.3'í . Fo|yósĺtásĺ feltéte|ek:
(a) Hite|fe|Vevő képvise|őtestÜ|eti határozata a hite| felvéte|érőĺ
(b) Gaľantiqa Hitelgarancia Zřt. készfizető kezességválla|ását igazo|ó a|áÍĺt szándéknyilatkozat

Bankhoz töÍténő beérkezése a Hite|keÍet Íende|kezésre taÍtási ideiéh be|ü|

B€RUHÁZ,ÁSI sEefuÉs
ksjeqyek;
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f. AKb|cson(okl célja

2.1. A hite|konstrukció á|ta|ános ce|ja

4. hitelcé|: Ku|turá|is infíastruktúÍa kialakĺtása {Közkirrcs pľogíánl) (4, hite|cě|): tolop0lôsi onkormányi?łrtok
közműVe|ódési íe|adate|látása intézményi hátterének |étrehozása. közmĹjve|iidlsi iĺĺéŻmények,
k@mĺive|ódési közösségĺ szĺnteíek böVítése es íelúiítáśa. egyÔb ku|luráĺis cl|ú b(}ŕuháxá$ok' (spoĺ1 Xx|'
Nemzeti spořtstratégiáVa| kapcso|atos beruházäsok (multiíunkcionáĺis sporĺ|átosĺtmények létÍohořásä.
íejĺesztése, az orszägos LabdarugÔpálya Létesĺtési Program koíBtlbon mogvalósu|ó bgruhĺizások'
kisteIepii|ések sport|étesítményeinek ÍejIesztése, fe|újitása, sporlisko|ák inÍrastrUk(urá|i3 Íe|(óĺeĺréndseÜŕóńok
fejĺesáését szolgá|ó beruháfások' az aktĺv turizmus és a szabadidőspoń infľastruktijrá|is
Íe|téte|rendszerének íei|esztését szo|gä|ó beruházások' egyéb sportcé|ú béŕuházások)' komplox k&Öss(igi
teÍek |étrehozása, ĺejIesztése

2.2' AKôlcsönfelhaszná|ható:

a) tárgyi eszkÓzókbe történô beruházäshoz, beszezéshez vagy ĺétesĺtéshez, a beszerzett tárgý
eszközök Územbe he|yezéséhez, ezek rende|tetésszer|] haszná|atbavételéĺg Végzett tevékenység
(száĺ|ítás' üzembe he|yezés, közvetĺtés sib'), Vagy a beszerzéshez hozzákapcsolható ogyób
tevékenységhez (tervezéŚ, elókéŚfítes' |ebonyo|ítás), Vagy a meg|éVó tárgyĺ eszközok bővitéséhez
haszná|ható fe|' továbbá

D,) a beruházáshoz és a fejlgsztéshez közvetlenü| kapcso|ódó' egy egÖsz ijzemre Vonatkozo licenc.
know-how.k vagy nem szabadaImazoti technikai tudás Vásár|ásához,

c) a táígyi eszköz felújĺtásához, ame|y az e|haszná|ódott tárgyi eszköz eredeti ál|aga (kapacitása'
pontossága) helyreá||ítását szoIgá|ô, idôszakonként Visszatéľő olyan tevékenység' amely
mindenképpen azza| )äť, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszĺk, eredeti mÚszaki ál|apota,
te|jesĺtőkěpessége megkÖzelĺtően vagy teljesen üsszaá||, az előá|ĺított termékek mĺnösége Vagy az
adott eszköz haszná|ata ielentŐsen javu| ěs ĺgy a felÚjĺtás pót|Ô|agos ráfordításából a iöwjben
gazdasági e|őnyök származnak; fe|újitás a kořszerüs[tés is, ha az a koÍszerti technika
alka|mazásáVa| a tárgyĺ eszköz egyes részeinek az eredetitő| e|térő megoĺdásáVa| Vagy
kicseréĺéséve| a tárgyi eszköz ijzembiaonságát, tel'jesĺtöképességét, haszná|haĺosägát vagy
gazdaságosságát növeIi.

Beruházás éďvagy Íe|újttás csak önkormányzatĺ Vagy önkormányzati kozös tu|ajdonban |évő
|étesĺtményeken végezhetó el. A beruházás tárgyi eszközeinek bekerülési értékébe tartozó téte|ek a
számviteköl szólô 2000. éVĺ c. törvény 47.48.' 51- s.ai szeíinl számolhatok E|.

A Kö|cstin nem használható fe|:

béreĺt ingat|anon megva|ósĺtott beruházás finansziĺozásáĺa
ingat|an vásárĺására
más köĺcsön kĺVá|tásľa. továbbá Üzletrész, részvény vagy forgóeszköz megvásárĺásra

2,4. Ahiteĺprogrambanelszámo|hatókö|ĺségek

A beÍuházás kdltségvetésében azok a kö|tségek számo|hatók e|, amelyek e|engedhetet|enÜ| szükségesek a
beruházás végrehajtásához, és megíelelnek a kö|tséghatékonyság elvének' nem ha|adják meg az adott
pĺacon áľta|ánosan elfogadott méÍtékei' Az e|számo|ás soíán a kö|tségeket szäm|a Vagy azokka|
egyenértékű szimviteli dokumentum benyújtásával ke|l igazo|ni. Je|en Hĺtelszerzôdés á|áírását köVetően ěs
az azt mege|óző 6 hónap soÍán keletkezett szám|ák.kĺegyénlítésére haszná|ható Íe| a Hite|keret.

2'5' A Kölcsön(ök) cé|ja a fentĺek ffgye|embevételéve| az alábbi beruházás megva|ósĺtása:

A beruházás célĺa a|apján a Magyar Fej|esztési Bank á|taĺ közzéÍott, tnkormán).zati |nÍrastruktúra
Fejlesztési Hite|prográm szeńnt meghatářozott 4. hitelce| keretein.beĺÜl megVaĺósíÍhätó beruházások'

3. Kamat' Dĺjak

3.1. Kamat|áb

BERUHÁfAq słEôms
ĺ<ézjegyek;

b)
c)
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A K<ilcsön(ők) tJtán fĺzętendö Kamat aläpiáu| szo|gá|ó éves Kan]ąt|áb nrô|{ákč]:

Változl. a Hite|kerel teřhrre ttrtlnö e|sö Kö|cstn íolylsĺtása es$lén íĺ7. olsl Fo|yls|tá$ ńł|t)til.i
negyedéVének eĺső napján (amennyĺben a nap(ári negyedéV e|sö napja nem nunkanap, akkoÍ ĺll1 ĺłt
mege|ózö munkanapoĺ) érvěnyes 3 havi EUR|BoR Kamatláb Báuls + 2'5 % Karnatrós.
A Hitelkeret terhére folyósÍtott |ovábbĺ Kó|cson(ók) osetében a fo|yósĺlśs dátumónaĺ( lnegíB|6|ô ňaptáľi
negyedév e|ső napján (amennyiben a naptáľi negyedéV e|sö napja nem munkanap, ákkor ar azt měge|őtó
munkanapon) érvényes 3 havi EUR|BoR KamaÍ|áb Bázls + 2,5 % Kaĺxatíós az iráňyadl' figyolemmel el

3.2. pont szerinti kamailáb vá|tozásÍá is.
A GaÍantiqa Hiľe|garancia ZÍt. á|ta| nyújtott készfizetö kezességvá||alás díla a Hĺteĺfe|Vevöt terheli'

3.2. Kamatĺáb változás

A Kamat|áb minden naptáľi negyedév élsó napján (äłxennyiben e naptáÍi negyedéV etsö napja nem
munkanap, akkor az azt mege|ôzó munkanapon) éwényes 3 havi EURIBoR,mi nt Kamat|áb Bázis órtékóhoz
igazodva' azza| megegyezö méńékben és azza| egyĺdejů|eg vá|tozik, a soron következö KamatporiódusÍä,

3.3' Kamatperiódusok

Kamatperĺódusnak minösü| a Fo|yosltás Napiátóĺ a FoIyósítás Napjának megÍe|elĺi naptárĺ negyedév uĺo|só
napjáig terjedö idöszak. továbbá ezt kóvetően minden naptári negyedéV a Lejárat Napjáig, iĺ|etve - ha a
Lejáraĺ Napja nem az adott naptári negyedéV utolsó napja - a Lejárat Napjának megÍelelci näptári negyedéV
e|ső napjátó| a Leĺárat Napjáig teriedő ĺdöszak. Az uto|só Kamatperiódus szempontjábó| a LąáÍaL NapiáVa|
egyenértékÚ az a nap, ame|yen a szerzódés bármely okbó| megszÚnik,

3'4. Kamatfizetés

. Ałapja: a mindenkor fenná|ĺó Kö|cson tartozás összege, a Ktj|csön igénybevéteĺétő| a tor|esztett összeg
ióváírásáig. Esedékessége: mĺnden naptáÍi negyedéV Uto|só Banki Munkanapján' iĺ|etve a LejáÍat Napĺán

. MegÍizetés modja: a Bankná| vezetett Hiteĺtechnikai szám|a automatikus banki megterhe|ése az
esedékességkor.

3.5' Prdektvizsgá|atidĺj

- Mértéke: 1,5%
. Esedékessége: e|sőfo|yósítás napján
- A|apja: a teljes hiteĺkeret
- Megfizetés módja: a Bankná| Vezetett Hite|technikaĺ szám|a automatikus banki megterhe|ése

az esedékességkor.

3.6. Késede|em| kamat

Hĺte|fe}vevő késede|mi kamatot Íizet minden o|yan összeg után, amelyet eĺmuĺaszt az esedékesség napján
megfizetní' A késedeĺmi kamat mértéke a késedelemme| éńntett töketartozás vonatkozásában a Bank _ a
|ejárt tartozás kele*ezésének idöpontjában hatályos - Hirdetményében meghatározott K&H A|apkamat és a
Hirdetměny szerinti kés6de|mi kamat együttes mértékéVel azonos| a kámat- és kÖĺtségek rrtän Íĺzetendö
késgdeĺmi kamat ä mindenkori Hirdetményben fog|altak a|apján keni| íe|számíĺasra'

4' Vísszafrzétés

A Hite|felvevő köte|es a kinn|evó KÔ|csönöket a
fog|aĺtak szeńnt VisszaĺizetnÍ a Banknak.

Tör|esáésĺ Ütemterv
í. V|sszAF|zErEs: 20í2.ok(óber5' 2068966 Ft
2. VtsszAF|zETÉs: 2o13.januáÍ5. 2068966 Ft
3' VlsszAF|zETÉs: 2013. äp.ilĺs 5. 2 068 966 Ft

jelen pontban meghatározott Törlesáésĺ Ütemtervben

kettómi||iil|atvannyoĺcereÍ-kiIenEéfhat€nhat Íońnt

ket|ómiIliöhatYannyolceeľ-kiĺenEzáf hatvanhat Íorĺnt

kettómi|liehatvaonyoĺ@reí-kilen6zÉáatvanhat íoÍint

BBUHÁfAsl szEuoD€s
kézjegyek:
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4' V|ssz^FlzETEs: 20ĺ3.júIius5. 200t|960 Ft kťt|ón)i||ĺÔ.hütlunnyolrczotskilQnc'rázha|vĺ'ĺhűlÍorił(

5. V|ssZĄF|zETÉs:2o13.októbcr5. ?06896Ě ĺ:l keltómi||iÖ'híivänn}tÍceforkĺ|cncs2á€hílwnhĺ|í(ilĺnl
6. V|sszAF|zETÉ$ ?o1{.jdnÚáís' 2060s66 F( kalĺôrnĺ||i&hôtvĺfÜyÚtcoŽĺí-kitÚŕ'ŕŠÍáĺlalvät)|ŃIľoti|t
7. V|sszAF|zETÉs: 2014. ápĺĺ|is 5. 2 lo8 966 Ft kr(tónli||iÖ.lÉlvann}rctcozcí-ki|anc6záťlalvąoh0ĺ ŕorint
8' vĺssz^F|zETÉs: 2oĺ4.jÚĺius5. ?06896s Fl kettómj|ĺi}h8lvnnnrc|ce4Pkĺlcncs?ád]alvĐnhłtíoíint
9. VĺsszAF|zETÉs: 2ol4.okllbeÍ5, 2068966 Ft kcnőmi||ióJlatvsnĎyolco:é.-ki|enc5ŽáłhalńnhatÍońn(
10. VtsszAF|zETÉs: 20í5'januär5. 2068966 Ft ket|óDli||ió.háfuańń}Ę|cofgr.ki|oncs{áfhłlvónhatíorińt

11. V|sszAF|zETÉs; 20ĺ5.äpńlis5. 2068966 Ft keltónli|llchaĺvaönyotcezcr.kíancafáfhaltnhälíoŕiĺtt
ĺ2. V|sszAFlzETEs: 20í5.jÚ|ius5. 2068966 F| ketlómi|ĺió'hätvanoyol@zer.kilcncszáfhatvônbalíorint

í3. VtsszAF|zETÉs: 2oí5.októbeí5. 2068966 Ft ketlómi||ió'hąlvannyolco2oÍ.kileńęszázhalvanhatíoíinl
14. V|sszAF|zETÉs; 2016.januáŕ5, 2068966 Fĺ kettómil|iôłtaĺvannyoItrrcr.kilcncszázhalvaĺ]hntfoÍinl
15. v|sszAF|zETEs: 2016.áp|'i|É5. 2068966 Fl kct(ómiĺ|iehatvaĺnyoĺ@zeĹkilenc5záziatvünhötíorin|
16. V|sszAF|u ETÉs: 20'ĺ6. j'jli6 5. 2 066 s66 Ft ket(ómi||ió.hatv8nnyo|cezer.kilen6zázhätvanhnt Íorinl
í7. VĺsszAF|fETÉs: 20í6. okĺóbar 5. 2 068 966 Ft kettóni||iďhaÍÝailnyo|oezeí.kilcnasfázhétvanhat foÍiÍtr

18. V|sszAF|zETÉs) 2o1?.BnúÍ5' 2068966 Ft kEltó|nit|i}hatvannyo|terkitencszáfhalvänhatÍoľinl
í9. V|sszAF|zETÉs: 2o17'áprilĺs5. 2068966 Ft ketĺómĺĺlió-hatvanoyo|cozeÍ-kiten6zäzhatvaohalÍoÍint
20- VĺsszAFlzETEs: 20ĺ7.iúlius5. 2068966 Ft kettömi|ĺiôhaNannyo|@zc'-ki|encszázhatvanhatÍoíint

2í. V|ssZAFlzETÉS: 2017.okióber5. 2068966 Fĺ kettómitli}haĺvannyo|@er-kiteń6ŽáfhatvBnhôtlorinl
22. VIsSfAF|zETÉs: 2oí8.ianuáÍ5. 2068966 Ft ketĺómi||iôhatvannyo|cezeí.ki|enszáŽhatvaohatloíiĺt
23. V|SszÁFlZETÉs: 2o'ĺ8.ápíilís5. 2068966 Ft kettómi||iohatvannyol@zcÍ.kilonGzázhaNanhatíońnt

24. V|sszAF|zETÉs: 2018.jú|ius5' 2068966 Fĺ kďtômillióhatvannyoĺezer-kilencszázhatvanhalrorinĺ
25. V|sszAF|zETEs: 20í8.október5. 2068966 F| kettônllli&hafuannyot@zeí.kiten6zázhalvanhatíońnt
'26. VIsszÁF|zETEsi 2019.január5. 2068966 Ft ketlómillíqhatvannyoltrzer-kiĺenszázhatvanhatíorint
27- V|sszAFlzETÉS: 2oí9. ápń|is 5. 2 oô8 966 Ft ketlómi|ĺiöhattnnyolezeFkitenBzäńatvanhal íoŕinĺ
28' V|sszAFlzETÉs; 2019. jú|ĺus 5. 2 068 966 Ft kettómll|i'j.hatvannyo|@zeÍ.ki|enęázhatvanhaĺÍorinl

29' V|ssŽÁF|zETÉs: 2019' október 5. 2 068 952 Ft kettömil|íĹhatvannyo|@zcr-ki|en6áz.jtvenkeltô foÍint
Amennýben a törlesztés esedékessége nem munkanapra esik, akkor a ,tčir|esztés esedékessége a
kÖVeu(ezö munkanap szabá|y szerint kerü| megá||apításra'

5' ElőtörleszÍés

A Hite|íe|vevĺĺ az ÁSZF-ben' és a je|en Szezödésben meghatározott fe|tételeknek maradéktalanUl megÍeleĺo
Eĺótörlesztési Ertesĺtőnek tegkésôbb a benne megjetö|t e|ötÖÍ|esztés napját megeĺőzô lega|ább 10'
munkanapon de. 10 óráig a Bankhoz történő e|juttatásáVal az esedékességĺ ĺdőporÍtot mege|őzően, kÜ|ön dĺ
megfizetése né|kÜ| Visszaízethéti a Kólcsönt, i|letó|eg annak egy részét.

6' Etőfe|tételek

Az ÁszF-ben meghatározott Elöfeĺtéte|eken klvÜ|, í|ĺetve afoKót eĺtéÍően a Fe|ek au alábbi E|óíe|téte|eket
és/Vagy E|őfeltéte|i iratokat is kĺkÖtik:

6.í' E|ófe|téte|iiľatok

6.1'1' Jelen szezódés hatá|yba|épésének é|oŕeltéte|e az ogy|ethez kapcso|ódóan a Bank és a Magyař
Fej|ssz:tési Bank Rt kŐzött |étrejött Refinanszírozasi szeŹődés hatá|yba|épése'

6.1.2. Jelen Szerzödés a|apján történő KÖ|csön fotyosítási elöfeltéte|e. hogy ä Bank a szárnára megfele|ő
formában és tartalommal megkapja a Hĺte|fe|vev<í va|amennyi' más hĺtelintézot á|ta| vezetett valamennyi
pénzforga|mĺ szämĺája (ĺ||etve azon számlái. ame|yekkel szemben azonna|i beszedéši megbízas
benýjtásának van he|ye) vonatkoásában az azonna|i beszedési megbízás benyújtásához szÜkséges, a
szári]|avezetö hitelintézet(ek) tudomásu|Véte|ét igazoló Íe|hata|mazl |eve|et(leveĺeket), me|y(ek) a|apján a
Bank jogosu|t arra, hogy a szeÍződésbő| eredó' a Hite|Íeĺvevô álta| meg nem fizetett esedékes köVete|ését
azonnalĺ beszedésĺ megbízás benyújtásáVa| e|égÍtse ki.

BmUHÁzÁsI szEEoDs
kézjęgyek:
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6.2' Továbbielőíe|téte|ek

6.2.1. A szerződés hatá|yba ĺépésének és a hite| nyújtásänak eĺŐíe|téte|e, hogy ä Hite|pÍogl-tĺfi
|ebonyo|ĺtására elóirányzott keĺetbo| még megíe|e|ő összeg az MFB Zŕt. ĺondé|kouósér€ ä|ljon (szoba('
keret) A szeŻődés hatá|yba |épésének és a hĺte| nyÚjtäsának e|őfe!tétc|e. hogy a lií(o|pľog|.Bľl
lebonyoĺĺtására e|őjrányzott |egÍe|iebb 20'000.000.000,-Ft, azaz HŮszmi||iárd Forint Összegből még megfele|ó
összeg az MFB zĺt. Íende|kezésére ál|jon. és a Hite|intézBĺnek az MFB Zĺt'-veĺ szĺ:ľtbgni
köte|ezettségvá||alása ĺe|sö határát jeĺző, az MFB zĺż. á|ta| idóíó| idöľe megáĺ|apĺtott banki ĺimĺt megĺe|e|o
részben kihaszná|at|an |egyeo (szabad |imit),, és a Hite|intézetńek az MFB Zĺt.-vel szeĺnboni
kóte|ezettségvá|lalása feĺső határát je|ző' az MFB zt|.. által idôrd| ídóÍe nlegá||apĺtott bankĺ |ĺnlit megfe|e|ó
részben kihaszná|atĺan legyen (szabad limit).

7. Bĺztosítékok

A Hite|felvevőnek a je|en szerzödés aIapján a Bank íelé ke|etkezó kÖtelezeľtségei biztosítékáu| az a|ábbiak
szo|gálnak:

(í)
. BiztosÍtéki szerződés megnevezése: FeIhataImazó |eVé| azonna|i beszedési megbĺzás benyújtasáfa

Szerzödö Íe|ek:
szeízóđéskötés dátuma:
Bĺztosítékí szeŻödés szäma:

BANK ES A HITELFELVEVO
2009-október 6.
sF|.MUN-09.022í-ĺNK.

(2)
- Biztosí|éki szerzôdés megnevezése: Készfizetó kezességvá||aĺásĺ szerzödés

szeuidö fe|ek: BANK és Gaíantiqa Hite|gaÍancia zľt' (.|053 Budapes|,
szép utca 2. 1 0803828.24 4\

s. EGYÉBRENDELKEZÉSEK

Az ÄszF-ben meghatářozott rende|kezéseken kívi.i|, i||etve azoktól e|těrtien a Fe|ek az alábbiakban
egyeznek meg:

8.1. Nyĺlatkozatok

8.í.1. A hite|fe|Vevő nyilatkoŹk, hogy:
. a hite|kére|em benyÚjtását mege|őztĺ három éVen be|ül ez ál|amháutańás á|rendszereĺből juttatott

valame|y á||ami támogatássa| összefÜggésben a támogatásĺ szerzódésben vá||a|t köte|ezettségét
te|jes mértékbeo te|jesĺtette,

. lejárt esedékességÚ, 60 napot megha|adó adó- Vagy adók midjára behajthati köztartozása nincs,
vagy ana azadôhatóság fizetési haIasztást vagy fész|etÍizetést engedé|yezett,. adósságrendezési eljárás a|att nem á|ĺ,

. je|en kdte|ezettségvállalása a he|yi önkormányzatokró| szó|ó 1990. évi LXV. tôNényben
meghatározott hitelfelvételi koÍlátba nem ütközĺk.

8'1.2' A Hite|fe|Vevő szavato|ja, hogy a Hitelfefuevő. a megva|ósftani kívánt fejlesztés (beruházás) és a
jelen Szezódés, valamint a hite| (Ko|cson(ök)) felhaszná|ása megfele|nek a Hite|pľogram fe|téte|einek,
me|yre vonatkozó e|őÍrásokat kü|ônösen (de nem kízáró|ag) az MFB Zrt. á|ta| kiadott ;Sikeres
Magyarországéď. tnkormányzati |nfrashuklúrafej|esztési HitelprogÍam Termék|ęíĺása és Eljánásĺ rendje
|aíta|mazza' E nyĺĺaÍkozat megszegése esetén (a) a Bank nem taÍtozĺk íele|ősséggeĺ az ebböl eredő károkért
(b) a Hitelfe|Vevô köteles a Bank ebbóĺ eredő kárá megtéríteni.

8.2. Kiite|ezettségvá||a|ások

8,2.,|. A Hite|íeIVeVó a szerzödés a|áÍrásáVa| vá||a|ja, hogy a szerzôdés hatáIya a|att a hite|bő|
megvalósu|o beruházást Vonatkozó Összegű e|ótÖńesztés hiányában nem idegenĺtĺ e|.

BERUMZASI szERŽóDÉs
ke4egyek:
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8.z.2 A Hiteĺfe|Vevö Vál|a|ĺa, hogy az MFB Zrt. á|taĺ a ĺ"|ile|programmal kapcsolatban eloirt ĺo|tóto|t]i|iot (pl'
adatszo|gá|tatásĺ és nyĺ]atkozattéleli kote|ezettségek) te|.iesĺti abban az eselben is, ha ozon íÓ|lltü|ok
e|oĺrására a hite|kére|em benyújtását' vagy jolen szerzödés nrBgkÖtlsÖt krvotÖen keĺü| soÍ, ío|téVo' hogy
ezen feĺtételek a Hitelfe|vevöre is aĺka|mazandÖk.

8.2'3. A Hĺteĺfe|Vevő a szeŻődés aláĺrásávaĺ vä||aĺa, hogy a szeĺzöđés tárgyát képezö projôkt
(beruháŽáS) ko|tségeit. az Ú2|eti teívben szeÍep|ő adatokat és a ío|yÔsĺtott láĺnogatás öss':egét az eĺ|enlřfés
cé|jára e|kt]|önÍtetten nyiĺVánĺartĺa és az e|számo|ás dokumentációit a beruházás měgvalósĺtásátó| számitÜtt
5 ěVen keresztü| megórzi.

8.2.4' A Hitelfelvevó a szerzödés a|áĺrásáva| val|aĺja. hogy |ehetôVé teszĺ, hogy a Bank a Hite|fe|Vevö
gazdálkodását, a Kö|csón feĺhasznáĺását és a beruházás megvalósítását folyamatosan e|lenöĺizhesse:
ennek keretében kóte|es felhÍVásra adatot szo|gá|tatni a beruházássa| és saiát gazdä|kodásáVał
kapÔsolätban a Bank részére.

B'2.5. A Hiteĺfelvevő kőte|ezettséget vá||al arra' hogy a futamidö a|atti éVekre e|fogadott éves kÓ|tségvetését
és annak Va|amennyi módosĺtásäl Va|amint fé|éVes tájékoztatoját és zárszámadäsi rende|etét az e|fogadást
kovető 5 napon belijl megkÜ|di a Banknak.

8.3' szerződésszegés

Az ÁszF-ekben fog|aĺtakon |ú|, az abban íogĺa|takat nem koriátozva az a|ábbi események is
Szezödésszegésnek minöstj|nek, me|yek bármelyike aĺapján a Bank jogosu|t a szerzödés azonna|i hatá|yi
fe|mondására, vagy bárme|y egyéb, az ASZF.ekben meghatározott Jogorvoslat gyakor|ására:

. a hite|t (Ko|csön(ök)et) nem az annak cé|jául szo|gá|i Íej|esztés (beĺuházás) megva|ósĺtására
haszná|ták fe|, Vagy a hiteĺ Kő|csÖn(ök) nem a Hite|progÍámban táÍnogathato beruházás
megVa|ósulását szoIgá|ja' Vagy

o a hite| (Kć'|csön(ök)) cé|ja nem Va|osu|t meg, vagy
. egyébként a Hiteĺfe|vevó megszegi a hitelle| (Ktĺ|cson(ök)ke|). Vagy a Hite|programmaĺ (ideértve

kt]lönösen a Hité|programban aláírt nyi|atkozatokban vá||alt kdtelezettségeket) kapcsolalos
kttelezettségeĺt' Vagy

. a Hi|'e|feĺvevö nem fele| meg a Hite|program íeĺtéte|einek;vagy

. A Hite|fe|Vevö válót|an adatot szo|gáĺtat a Bank, Vagy az MFB zí|, Íészére' vagy megszegi
adatszo|9áItatási köÍelezettségét, Vagy

. a Po|gáń TÖrvénykÓnyv 525. sában fogla|t bárme|y fe|tétel fenná||.

. A Felek megá||apodnak, hogy amennyĺben a Garantiqa HitelgaÍancia ZíĹ készfizető kezességvál|aĺási
szerzódése nem érkezĺk meg Bankunkhoz 2010. december 31.ig, az hitelfe|mondási oknak számít.

8.4, Jogorvoslatok

A Hiteĺfe|vev6 tudomással bk arri|, hogy a Kö|csön(ök) refinanszírozása az MFB Zĺt. á|ta| a Hite|pÍogram
Végrehaĺtására eĺőĺrányzott keretösszegbő|, e keretössfeg terhére torténik. Ennek kÔVetkeaében az ASZF-
ekben fe|soro|takon tú|, az abban fogla|takat nem kor|áto4ła a Fe|ek azaĺábbiakat is kikÖtik:

8.4,1. A Fe|ek e szeŻôdés aláĺrásáva| megá||apodnak abban. hogy amennyiben a Kö|csön a Hite|ŕe|Vevót
nem iĺ|eti meg, az MFB Zrt' a Bankka| a reÍinanszĺrozási hite|sze|ződés megkttését megtagadja' azt
fe|mondja, a refinanszĺrozási kölcsön visszaÍizetésát, fe|fÚggesáését rendelik e|' i|łetve a Kö|csÔn
jogosulatlanu| igénybe vettnek minósÚ|, a KoĺcsÖn vĺsszaÍizetését. felfrlggesztését rendelik e| i||eve az MFB
Zrt. tájékoztatása a|apján a meghatározott keľetösszeg kimeíi'lt, Vagy a Banknak az MFB ZÍt..Ve| szembenĺ,
krte|ezettsěgvá|laĺása feIső határát jel|zö, ezMFB z|t. áĺtaĺ időĺő| időre megá|lapĺtott banki |imit kimerillt,
(a) a szeŽÔdés alapján a Hitęĺfeĺvevô számára fo|yósĺtásra kerüĺt Kó|csön(ők) visszafizetése azonna|
esedékessé vá|ik és a Híte|keret ĺgénybe nem vett része automatikusan töÍ|ődik. ame|y alepján a Hite|keret
rendelkezésŕe tartása megszünik, annak terhére a BanK további Kö|csÖnr nem folyTsÍt. jlletve egyéb
hĺtelmüVeletet nem vĄ]ez. Amennyĺben a Hłtelfe|Vevťi KÖ|csön Vĺsszafizetési kötelezettségének nem tesz
e|eget, í9y ĺejárt köteĺezettsége ke|etkezik, a Bank a Hite|íe|vevő részére automatikusan kényszerhite|t nyújt,
me|y aŽonna| esedékes. a kényszefhiteĺ kamatának méľtéke a je|en Szerződés szeńnti Késedeĺmĺ Kamat
mértékéveĺ egyenlő, meĺy kamat mértéke változik a késedelem idlszakában az aKuá|is K&H Aĺapkamat
értékének Vá|tozásához igazodóan' Efen tÚlmenőén
BERUl.!ÁzÁsI sEEótÉs 7
ké2je9yek:
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(b) a Hĺtě|íelvěVó köteĺeŚ a Bäflk mIndenĺJěm0 ébbö| sfäľlfläfÔ käľät meÜ!éľĺtćiíli. vä|äíńint
(c) a Bank ĺogosult a szeŻődést azonnaIi hatá|lyaI fe|mondanĺ,
(d) a Bank jogosuĺt bármeIy más Jogorvos|ato| gyakorolni'

8.4.2. A Fe|ek e szezödés a|áíĺásáva| megá|lapodnak abban. hogy aľlennyiben a Hite|íelvevő tőke
visszafizetěsi, kamat Íizetési köte|ezettsěgének esedôkessógkof nem t6sz o|osct. vogy báľrně|y dljat.
k.'|t]séget annak esedékességekor e|mu|aszl nregíiugtni. azaz|eiád köte|ezeltségo ke|elkcfik. (a) a Banh ú
Hite|ĺe|VeVő íészére aulomatikusan kényszeÍhite|t nyÚĺt. mely azonnal esedékes, a kényszerhiĺeĺ kamatának
mértéke a je|en szerzódés szerinti Késede|mi Kamat mértékéve| egyen|ö, me|y kamat mértéke vá|tozik a
késede|em időszakában az aktuá|ĺs K&H A|apkamát éitekének változásához igazodlán váĺamint (b) ä Bánk
jogosult a Szerzödést azonnali hatá||ya| Íe|mondanĺ. i||etvô (c) a Bank jogosult bárme|y más JogoÍvosĺŕttoĺ
gyakorolni.

9. zÁęó nrľoelxEzÉsEK

9.1. A Bank, az MFB ZÍt. és a foÍrást biáosíÍó kÜ|fö|di székhe|yű nemzetkozi pénziigyi vagy foi|osztésĺ
intézmény és ezek megbĺzottäi a Hite|fe|Vevő gazdá|kodását. a kö|csönkére|met, a hite| (Kö|csÖň(rk))
Íe|haszná|ását, cé|jának megva|ósĺtását, a beruházás megva|ósĺtását és a HiteĺprogÍam egyéb fe|téte|einek
te|jesÜ|ését a Hite|fe|vevőné| jogosu|t _ szeméIyesen vagy meghataĺmazott ltĺán - a heĺyszĺnon is te|ies
körűen el|enőrizni. A Hĺtelfe|Vevő Vá||alia, hogy ennek érdekében egyÚttrníiktdĺk a Bankkal, af MFB zít..ve|,
Va|amint a fornást biztosító kĺj|ŕÓ|di székhe|yü nemzetkÖzi pénzÜgý vagy nemzetközĺ fej|esztési ĺntézménnyel
és azok megbĺzottaĺVa|, részĹikÍe adatot szo|gáitat, i||etve megteszi a szükséges nyi|atkozatokat.

9'2. A Hitelĺe|Vevő fudomásu| veszi, hogy a Szerzôdés megkÖtésére és a hĺte| (KöĺcsÖn(ök)) nyújtására a
Hite|pÍogram keretében kerü| sor, me|yre vonatkozik a szemé|yes adatok VédelméÍő| és a kózérdekÜ adatok
nyilvánosságáró| szó|ó 1992. éü Lx|ĺl' töÍvény a|apján a közérdeků adatok nyi|Vánossága. A Hĺte|fe|vevö
tudomássaĺ bír arró|, hogy a Ptk' 81- $-a és a személyes adatok véde|mérőĺ és a közérdekű adatok
nyi|Vánosságáro| szó|ó 1992. éVĺ LX|||' toĺvény rende|kezéseĺ szerint a kózérdekű adatok nyi|vánosságľa
hozata|a ĺ.iz|etititoka hivatkoássa| nem tagadható meg.

9,3. A HÍte|íe|VeVő hozzĄáru| ahhoz' hogy ä szerződés megkotése és te|jesítése kapcsán a
HÍte|fe|vevör<i|. ilĺetőĺeg az Úgyletről a Bank tudomásáÍa jutott bank-, biztosítási-, vagy Üz|eti tilkot képezô
adatokat, információkat az MFB, az MFB részére a Hite|progĺam cé|iára forÍást biztosĺtó kü|fo|di székhelyű
pémugyi vagy ÍejleŚztési ĺntézmény és azok megbízottai. továbbá az A||ami Számvevőszék, a PénzÜgyi
Szervezetek Á||ami Fe|ügyelete és a Kormányzati ElIenözési Hivataĺ részére kiadhassa.

.9'4. A Hitelfelvevő a jelen szerzödés a|áĺrásáva| hite|intézetekröl és a pénzogyi vá||a|kozásokró| szó|i
1996. éVi cX||. tÔrvény 5ĺ. s (1} bekezdésének a) pontja éńelmében hozzĄáru| ahhoz, hogy a Bank a
Hite|felvevőrö| mĺnden rendelkezésre á||ó, banktitkot képező tényt, információt, mego|dást ýagy adatot
kor|átoás mentesen a Magyar Fej|esztési Bank Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.'
cégjegyzékszám: 01-10:041712, KsH.törzsszám: 10644371), a Magyar Export.lmport Bank Rt. szekhely:
.ĺ065 Budapest' Nagymező u.46.48, cégjegrzéksám:0ĺ.í0.042594' KsH-törzsszám 10949638; a MagyaÍ
Ktwte|éskezeló RL szěkhe|y: 1027 Budapest, Henger u. 2/b., cegiegyzékszám: 01-10-M3319' KsH.
tÖlzsszám: 12226483i a Magyar Exporhite| BiztosÍto Rt. székhely 1065 Budapest, NaEymezó u. 4648.'
cég|egyzékszám:0,ĺ:10.042595, KsH-ttĺzsszám: 1o9496?1i a Nemzeti Ingatlanfej|eszt<í és Lakásbeluházó
Rt. székhe|y: í13í Budapest, Fa|udi u. 3., cégjegyzéksám: 0í.10-045174. KsH.töÍzsszám: 13396709: a
corvinus RĹ székhely: 1065 Budapest, Nagymező u' 46.48., cegjegyzékszám: 0ĺ-10-043547, KsH-
töÍzsszám: 12293160, a Besuáĺ|ĺtói Befektetői Rt', ezen társaságok jogutódjai, a 2001. évi )c(. töNény
meĺ|ékletében felsoroĺt társaságok (a továbbĺakban ezen táIsaságok egyĹittesen: MFB Csoport), továbbá az
MFB zrt. részére forrást biäosító nemzetkozi fej|esziési ĺntézmények (cEB, E|B) tudomására hozza, és
ezen adatokat, ĺnformációkat, értesü|éseket az MFB Csopoĺt pénzügyi szolgá|tatási, kiegészítő pénzÚgyi
szo|gá|tätási vagy egyéb, az 1996. évi CX||. iórvény a|apián kockázatvá||a|ásnak minősü|ő, i|letô|eg
biaosítási szolgáĺtatási, befoktetési szic|gá|tatási, Vagy kĺegészÍtő béfeKetési szo|gá|tatási tevékenysége
kapcsán íe|haszná|hassa, azzal a korlátozással, hogy €zen adątokat, információkat. értesü|ésekot - az
alábbĺak kivéte|éve| - nem hozhatja nýĺvánosságra' és nem ÍehoÍi az MFB csoporton és a nemzetközi
fej|esztési ĺntézményeken kíW|ĺ szemé|yek számáĺa ho?z:átéÍhelővé.
A Hĺtelfe|vevó a je|en Szerzôdés aláíĺásáva| hozzájäÍul ahhoz, hogy af MFB Zrt., az MFB Zn. részéÍe foÍrást
biztosító nemzetközi feĺ|esaesi intézmények (cEB' E|B), ĺ|lető|ég ezek meghata|mazottjaii a beruházás
megva|ósĺtását a helyszĺnen is e||enőrizhessék.

BruMfÄsI szERfiDés
kąjegyek;
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A Bank a je|en Ügyletet egyéb hiteĺÜgyleteĺtťĺl e|kĹt|Önü|ten taľtjo nyi|Ván ćš heřeli' af Mĺ:B ĺtt. últĺr| ądott
tK| F azonosĺtószám hasrná|atäval.

9.5' A Felek ezenneĺ kifejezetten megáliapodnak, hogy a Bank jogosu|t a |{ite|keret l',|itoĺfeĺVevl áĺtül i$ônyľ'łí
nem Vett ĺészét'eĺózetes értesÍtést és tárgya|ások tartását t(ÖVetÖen, kü|tnrs figyelemme| az AdTs á|tal a
Hitelkeret fedezete teíhére Vá||alt kÖtelezettségvá||a|ásokra - tÖrÖlni. (a ję|ęn pontban a továbĺriakban: a

',Torlés"). A Trr|ěs a|apján a Hite|keret rende|kezésre tartása megszĺinik, annak terhéľę a Banĺs (ĺ) toväbbĺ
Ki|csont nem Ío|yÓs|t, il|etve (ii) egyéb hitelműveletet nem végez. A Tö||és kÖVet'keztóben a l"lĺte|íe|Vevö
vagy bárme|y harmadik szemé|y áłta| e|szenvedett károk tekintetében a Bank fe|elósséget nem vŕil|al, A
Fe|ek megerösĺtik, hogy a Bank Törlésse| kapcso|atos jogosu|tságát (i) ä trkémegfę|ęlési mutató
számĺtásárÓ| szó|T jogszabá|y alapján, annak megíe|e|ôen határozták meg. továbbá. hogy (ii) aut annák
figyeĺembe véte|éve| kÖtttték ki, hogy el|entéte|ezésként a Bank e|tekint a Hite|keret rendelkezôsľe
tartásáért, mint szo|gáĺtatásért fizetendÖ juta|ék, mint e|lenszolgáĺtatás Hitelťelvevó általi megfizetésétő|.

9.6. Jelen Szeęődés eĺvá|aszthatatlan részét képezik a Bank Vá||aIati Akt|v Banki szoĺgá|tatásiÍa Vonatkozó
Áĺtalános szerzódési Fe|téte|ei, Üzĺetszabáĺyzata, i||etve a mindenkor hatá|yos Hirdetmény (a továbbiakban
egyúttesen: Ászr-et; Az AsZF-ben fog|a|t rende|kezések a Fe|ekĺe nézve kÖte|ezőek, kivéve, ha a ĺ:e|ok
írásban kĺfejezetten ettő| eltérően á|Iapodnak meg.

9.7. Hitelfelvevő a jelen Szezödés a|áĺrásáva| igazo|ja, hogy átvette' eĺo|vasta, megéńette és e|fogadja az
ASZF-ek va|amennyi rende|kezését' továbbá igazo|ja, hogy a Bank megvĺtatta ve|e a szokásos piaci
gyakorlattóĺ e|térci, tijszeĺti, vagy a Bank feĺeĺosségét egyo|da|úan meghatározó ĺendelkezéseket, és ezek€t
tudomásul Vette, i||etve e|fogadja. A Hitelfelvevő továbbá kĺfejezetten megerósíti és é|fogadja af
Üz|etszabá|yzat ,,4. Adatvéde|em és adatkeze|és, informácilnyrijtás'' című fejezetében fog|a|t
rendeIkezéseket' továbbá ezenneI megadja a Bank részére az ott meghatározott feĺhataImazásokat.

9.8. Hite|felvevó továbbá je|en Szeződés a|áĺrásáva| igazo|Ja, hogy a BanKtó| átvette, és e|olvasta az
MFB Rt' áltaI kiadott ,'Sĺkeres Magyaroĺszágért tnkormányzati InfrastruktúÍafej|esztési Hĺtelprogram
Termék|eĺrás és E|járási rend" e|nevezésű dokumentumot, és az abban fog|aĺtakat megértette és elfogadja'
A Fe|ek kije|entik, hogy je|en Szerzódésben használt, nagy kezdibetÚve| haszná|t foga|mak je|entése a
Szerzcidés e|téró rendelkezése hiányában a Termékleírás és E|járási rend azonos megnevezésÜ
fogalmaĺnak jelentéséVeI megegyézik.
Je|en Szeződést a Felek a klzös e|o|vasást és érte|mezést kÖvetóen. annak taĺta|máÍ és jogi
köVetkezményeit megérfue, mĺnt a tényekke| és akaratukka| mindenben megegyezőt. jóVáhagyásuk je|éÜ|,
cégszenien Írták a|á.

Kelľ Budapest, 2009. október 7.

Aláínĺsok
HiteIfelvevő:
cím:
értesítési cĺm.
tel:
fax:
kapcsoIattartó:

A|ĄÍŕĄą.

NéV: ..''.'..''..
Beosztás:...-.'

a Bank:
cÍm:
értesítési cím:
tel:
fax:
kapcsolattarto:

Aĺáĺrás:
NéV: '.,
Beosztás:

Budapest Főváros V|||. keÍÜ|et Józsefuáĺosi tnkormányzat

Baross utca 63-67

BERuHÁzÁsl szERzóDEs
kéäegyek: -]tpGBęx ĺ. i,łclł'uł1, (r łs * .urLiah,}ü-ł'. Łę tL'iłlł
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1' Mo|ĺók|Ót

LehÍvásí Értesĺtó foľmáJa

LEHlvÁs| ÉRTESĺTÖ

CímzetL K&H BANK Zrl

KÚĺdĺ:

Tá19y:

tnkormányzatok Föosztá|y' Tamás Marianna íigye|n]ébe

Budapest Főváros V||ĺ. kerü|et Józsefvárosi tnkormányzat

Budapest Főváros V|||. kelü|et Józsefvárosí Ônkoĺmányzat
60 000 000 Ft összegú' 2009. október 6. napián kelt Bęruházási szo|ződós

Hivatkozunk az általunk, mĺnt Hite|fe|Vevő, és az Önök' mint Bank ktzött |étrejrtt. íent mogioĺoĺt
szeÍzódésre. A szeaődésben meghatározott foga|mak a je|en Lehlvási Értesĺtöben ĺs ugyanazt je|entik.

1. Értesĺtjl.jk onöket' hogy Kö|csont kivänunk igénybe Venni, az a|ábbiak szeÍint:

tssąeg:
Fo|yósĺtás Napja:

[ÓssZEG SZAMMAL És BETIJVEL] [PÉNZNEM].
IDATUMI

2. MegeÍősítjÜk. hogy a szeEődésben fog|a|t elć'Íeĺtéte|ek mindegyike te|jesÜĺ a je|en LehíVási Értesítö
napján

3. Tudomásul Vesszúk, hogy a jelen értesítö átadása Visszavonhatalĺan kŐteĺezettségvá||a|ásunkat
,ie|enti a fentiek szerinti Kö|csön fe|vételére.

KeIt: Budapest, dátum

'llsztelettel:

Budapest FóVáÍos V|ĺĺ. kerglet Józsefvárosi Ônkormányzát Po|gármesteri HĺVata| képvisěletében:

BĘUHÁŽ,GIsäEóÄ*
ktjegyek;
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2- Mo||ék|at

Eĺôtör|esztési Értesitő formája

ELoTÖRLEsZTÉsĺ ÉRTEsÍTo

címfett: K&H BANK zrt.
onkormánrfatok Föosztály. Tamás Marianna Íjgye|mÔbs

Kü|di: Budapest Főváros V||l. kerÍl|et Józsefuárosi onkonnányzat

Tárgy: Budapest FőváÍos V|l|. keru|et JrzsefuáÍosi onkoÍmányzat
60 000 000 Ft iisszegri,2009' október6. napián ke|t 8eřuházási szorfódés

Hivatkozunk aŽ á|taIUnk, mint Hitelíelvevö. és az lnök, mint Bank közÖtt |ětÍejött íent megie|Ö|t szeízódésŕe.
A Szerzödésben meghatáíozott foga|mak a je|en értesĺtésben ugyanazt je|entik.

1- ErtesítjÜk Önoket, hogy az aĺábbiak szeńnt e|őt<!ĺ|esztéstkĺvánunk te|iesĺtenĺ:

Összeg: ĺÖsszEc SZÁMMAL És BETUVEL] IPENZNEMľ
ElőtÖr|esztés Napia: IDÁTUM]

2. Tudomásul VesszÜk, hogy a jelen értesítö átadása Visszavonhatat|an kÖtelefettségvá||a|ásunkat
je|enti a íentiek szerinti elÔtóÍlesztés teljesítésére.

Kelt Budaoest' dátum

TísztelettB|:

Budapest Ftĺváros V|l|. kerÚ|et Józsefuárosĺ tnkormányzat Po|gármesteÍi Hivatal képviseletében:

Beosztás: Beosztás: '

BERUHÁáSI szEuóDŕś
kézjegyek:
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A JELEN BERUHÁEÁsI H|TELszERzÖDÉs (a tavábbiákban: a -szer*ődós'.)
(1) tsuDAPÉŚt l-ÖvAHoŠ v||t. KtRuLĚt JÖzŚEFvÄRos| ÖĺxonuAHtaľ, a|ĺtGlynok 5zókhÓlyÚ: [1ołjf
Budapest. BaÍoss utca 63-67]' adTszáÍna: 'i5508000.2.42. a Magyaroŕsnägĺ Vo|ks('ünk Z|'ĺ-nÔl vťJ7'6ĺŮ1t
pénzfoíga|mi szám|a száma: í4100309.10213949-0.l000008. mint hitr|fe|Vevó in toväbi]ií|kbäĺ1i ĺl

"HiÍelfeIvevô,'). és

(2| a K&H BANK zRT., ame|y a Fovárosi Bĺrosäg mint Cégbíróság á|ta| cg' 0ĺ.'|0-041043 $uť|ítlon
bejegyzett magyarhĺte|intézet, ame|ynek be'iegyfett sfékhęlyo;1051 Budapcst' VĺgadÖ tlr.l.' adósz^łlmo:
101956u-244' mint hite|nyújtó (a továbbiakban: a "Bank")

(a továbbiakban Hĺte|íelvevô és Bank kü|i'h.kÜ|ön: ',Féĺ", egyĹittesen: a 'Fe|ek") kÖzÖlt jttt |útľo. az aĺu|ĺÍ|
he|yen és idópontban, az a|ábbĺ fe|tételek szerĺnt.

A Hite|fe|Vevô tudatában van annak, hogy Íészére a Bank e szerződés á|apján a2 ÖNKoRM^NYŻAT|
INFRASTRUKrÜRA FEJLEszĺÉs| H|TELPRoGRA^{ keretében folyósít kö|csönt. A hitel forrását a Magyaí Fei|osztési
Bank Rt' abbó| a célbó| hozta ĺétÍe, hogy hosszú|ejáÍatÚ foÍíássa| támogassa he|yĺ önkormánreatok
jogszabályban meghatározott ÍeIadatainak te|iesítésóhez szÜkséges infrastíukturá|is beÍu|räzásáit'

A FELEK A KoVETKEZoKBEN ÁLLnpooľĺnx ueo;

A Hite|keret; Igénybevéte|; Folyósítás

Hitelkeret

. osszege: 750 ooo o0o Ft (Hétszázötvenmi||ió forĺnt)
Amennýben Magyarorśzág hivatalos pénzneme az eurl tesz, akkor a Kölcsôn (Hite|kere.t) devizaneĺne a
hivata|os átvá|tásĺ áríolyamon automatikusan euřóVá alaku| át' Ez a vá|tozás a szerződés fenná||ását és - a
kamatszámÍtásra Vonatkozó szabáĺýok kivételéVel. egyéb fe|téte|eit nem éŕinti'
- Rende|kezésre Tartási ĺdószak: 2oo9.november 2. .tóĺ 20í 1. október 4..ig
- Lejärat napja: 20í9. október5.. A Hite|keret nem fe|tÖ|tődojelĺegÜ.. A Hĺte|keĺet ný|vántaľtására szo|gá|ó szám|a száma: 1040214249555648-54542g04

1'?' A Hitelkerét ĺgénybevéte|e

A Hite|ĺe|vevc! az ÁszF.ben és a je|en Szerződésben meghatáĺozott fe|téte|eknek maÍadéktaĺanul megfele|ő
LehíVási Értesĺtônek a Bankhoz történö eĺjufiatásáVa| Vehéti igénybe a Hite|keretet. A LehĺVási Értesĺtőt a
Hĺteĺfe|vevő-a |ehivás megjelö|t időpontját mege|ôző |egkésöbb 3 munkanappal juttjatia e| a Bankhoz.
A LehíVási Erlesĺtö a|apján igénybe Vehetó |egkisebb kö|csönôsszeget a Fe|ek nem határozzák meg.
A Hite|keľetnek megfeĺe|ő Összegű kö|cstnt a Bank' Va|amennyĺ ElóÍeltéte| megva|ósulását köVetöen
bocsátja a Hite|fe|vevô rende|kezésĺíĺe'

1'3. Fo|yósítás{ok)

A Bank a Kölcsön(ök} összegét ióváírja a Hĺtelĺelvevő hiteltechnikai szám|áján'

A Kölcsön(ök) ÍolyósÍtása olyan módon töÍténik, hogy a Hiteĺfelvevö által bemutatott és a Bank álta|
elfogadott mĺiszaki el|enôr á|tal igazolt számla vagy a'Źal egyenéľtékű számviteli dokumentum (a
továbbiakban együttesen: számĺa) te|jes összegének 95 !..átaBank megÍizetĺ.
Amennyiben a Hite|íelvevó a szám|a iogosu|tĺának a szárn|a e|lenértékét máĺ megízette. akkor a banki
fo|yósításhoz a kĺfizetett szám|át ke|| bemutatnia. Ellenkezó esetbén a Hitelfe|vevőnek a fizetet|en számlát és
a jogogultja javära kiá||ĺtott átuta|ási megbĺzást ke|| átadnia a Banknak.

1 '3'1. Fo|yósiťási feltéte|ek:
(a) Hitelíelvevő képviselötestÜleti hatáťozata a hite| Íe|Véte|érő|
(b) Garantiqa Hite|garancĺa Zrt. készfizetd kezességvá||a|ását ĺgaŽo|ó a|áĺrt szándéknyi|atkozat

Bankhoz történö beérkezése a Hĺte|keřet Íendelkezésre tartási ĺdeién belÚ|

BERuHÁzÁsI szERuötŕs
lejegyek:
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2' A Kö|csön(ök) cé|ja

2.1' A hiteĺkonstrukc|ó általános cé|ja

6, hitelcé|: EgészségÜgyĺ szo|gáĺĺatások ÍejIosztése (6. hito|cóJ)l ŕtz ogósŹśô0üś]yi alopc|látás tár0yi
eszközeinek fejIesztése (a kĺstéťségi ogószsógházak kia|akítása, lnkoŕ|ĺänyzati hriłiorvosí. háai
gyermekoNosi, fogorvosi rendelók táĺgyĺ eszkÖzeinek Íejlesztése), a)Ł a|äpo||átáŚí hÖfponti/oss7.ěvÜnt
iigyletek |étÍehozása és táęyi eszközeinek ĺcj|esz.téso, Önkormányzáti 'iáÍolrÉte$ szákŕands|Ök ôŠ
szakrendelö.intézetek, szűröá|Iomások' 90ndozÔk fejlesztése. sÚrgősségi eĺ|átást szo|gá|ó tá!"gyi eszkÖzök
fejlesztése (mentĺiá||omások ěpÍtése, fej|esztése. sÚrgĆisségĺ osztá|yok ťe|széľelése, tárgyĺ észkÖfÓh
fej|eszĺése. kTrházi |égimentö ĺeszá|lóhe|yek ĺ(ia|akĺtasa), gyógyintezetek inírastrÚktUÍáĺis íeilesłt&56 .
valamint áta|akítása (krónikus e||átást. ápolást' rehabi|itácĺT| bĺztositÓ kórházĺ rész|goehké.
gyógyintézetekké' il|ető|eg ápoĺl{ondozÖ, rehabiĺitációs téĺú tařtós bént|akásos vagy áĺmoneti gondofást
nyÚjtó szociá|is intézményekké)' egyéb egészségÚgý szo|gä|(atäsfojlěsztés'

2,2. A Kölcsön fe|haszná|ható:

a) táťgy| eszkózdkbe tÖrténö beruházáshoz, beszerzéshef Vagy |étesĺĺésheu. a beszerzetl táĺgyi
eszközök Územbe heĺyezéséhez. ezek rende|tetésszeÍú hasznáĺatbavételéig végzett tevékenység
(szá||ítás' íjzeńbe he|yezés, közvetítés stb.), Vagy a beszo|zéshez hozzákapcso|ható egyób
tevékenységhez (teNezés, eĺôkészĺtés' |ebonyolÍtäs). Vagy a meg|évo tárgy; eszktzök bövĺtéséhez
haszná|hati íe|' továbbá

b) a be1uházáshoz és a íej|esztéshez közvet|enĹl| kapcsoĺódó, egy egész üzemre vonatkozó |icenc,
know.how.k vagy nem szabadalmazott technikaĺ tudás vásár|ásához,

c) .a tárgý eszköz fe|újĺtásához, ame|y az elhaszná|Ödott táĺgyi eszköz eÍedeti á||aga (kapacitäsa,
pontossága) he|yreál|ĺtását szolgálr' időszakonként vĺsszatérö o|yan tevékenység. ame|y
mĺndenképpen a7za| jár, hogy az adott eszkdz é|ettartama megnöVekszik, eÍedetĺ mÜszaki á|lapota,
te|jesítóképessége megkÖze|ĺtóen Vagy te|jesen vĺsszaá|ĺ, az eĺőáĺ|ított termékek minösége Vagy az
adott eszköz haszná|ata je|entősen javÜl és ĺ9y a felújĺtis pótĺólagos ráíoľditásábó| a jövtiben
gazdasági elónyök száímaznak; felújĺtás a korszerüsítés is, ha az a korszenÍ technika
a|ka|maŽásáVaĺ a tárgyi eszkoz egyes részeinek az eredetitől e|térő megoĺdásáva| vagy
kÍcsereléséVel a tárgyi eszkoz Územbiztonságát, .te|jesĺtöképességét' használhatóságát Vagy
gazdaságosságát nóVeIi'

Beruházás és/Vagy íelůjílás csak onkormányzati Vagy önkormänyzati kt'zös tu|ajdonban |éVő
|étesítményeken végeáető e|. A beruhäzás tárgyi eszkÔzeínek bekerü|ési értékébe taÍtozó tételek a
számvĺtehő| szóló 2000' éVi c' törvény 4748', 5í- s.ai szerint számo|hatok el.

A Kö|ąsiin nem használható fe|:

béreĺt ingat|anon megvalósitott beruháás fi nanszÍroására
ingatIan vásáÍlá5ára
más kolcsÖn kivá|tasÍa, továbbá iiz|etíész' ĺészvény Vagy forgóeszklz megvásár|ásra

2'4. A hitelprogiamban elsámo|ható költségek

A beruháás kö|tségvetésében azok a kö|tségek számo|hatók e|, ame|yek elengedhetet|enÜ| szÜkśégesek a
beruházás végÍehajtásához, és megfele|nek a költséghatékonyság e|Vének, nem ha|adiák meg az adott
piacon á|talánosan e|fogadott mértéket. Az e|számolás soľán a kÖltségeket szám|a vagy azokkal
egyenértékű számvĺte|ĺ dokumentum benyúltásáVal kell ĺgazo|ni, Je|en HitelszeŻődés aláírását követően és
az azt rflege|őző 6 hónap során ke|etkezett szám|ák kiegyen|Ítéséré haszná|ható fe| a Hite|keret.

2.5. A Kölcsön(ök) célja a fentiek fĺgye|embevételéve| az alábbi beruházás megvalósĺtása:

A beĺuházás célja alapján a Magyar Fej|esáési Bank á|ta| közétett, Önkormányzati |nfrastrukfuĺa
Fejlesztési Hitelprogram szerint megtlatáÍozott 6. hite|cé| keÍetein beĺÜ| megVa|ósĺtható beruházások.
3. Kamat' Díjak

3.1. Kamat|áb

A Kölcsön(ok) után fizetendö Kamat alapjáu| szo|gáló éVes Kamat|áb mértéke:

BERl''HÁzAsr *EEórÉ
kéfjegyek

2,3.

a)
b)
c)
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Vá|tozó' a Hite|kerét terhére történÖ elsÖ Kô|csön íolyós|tása eselén äz e|sô |jo|ylsĺĺás ňť|pĺŮÍi
negyedévének e|sô napján (amennyiben á naptäľi negyedév e|só napja nem n1unkanap, äkkoľ tu ďít
mege|iző munKanapon) érvényes 3 havi EUR|BoR Kamat|áb 3ázis + 2,5 7c Kamaĺrós'
A Hĺte|keret teíhéÍe fo|yósĺtott további Ki|csÖn(Ök) eseĺében a fo|yósítás dáĺumának negfe|e|ćĺ nap(áľĺ
negyedév e|ső napjän (amennyiben a naptáń negyedév e|só napja nem munkänap, akkor af afl mogÔl6u{i
munkanapon) éNényes 3 havĺ EURIBoR Kamattáb Bázis + 2,5 % Kamatrós az iÍányadó. Íigyo|omÍ}lel ä
3.2. pont szerintĺ kamat|áb vá|tozásra is.
A Garantiqa Hĺte|garancia zrŁ á|taĺ nylitott készfifetó kezességvá|la|ás dĺja a Hitelĺe|Vévöt teÍhelĺ'

3'2, Kamat|áb vá|toás

A Kamat|áb minden naptárĺ negyedév e|ső napján (amennyiben a naptáÍi negyedév e|sö napja nenl
munkanap' akkoÍ az azt mege|óző munkanapon) érvényes 3 havi EUR|BoR,mi nt Kamat|áb Bázis órtékéhez
ĺgazodva, af'zaĺ megegyezó mértékben és afŽal egyidejrileg vá|tozik, a soron kóVetkező Kamatperiódusra.

3.3' Kamatperiódusok

Kamatperiódusnak mindsÜl a Fo|yosítás Napjától a Folyósítás Napjának megfe|e|ô naptäÍi negyedéV uto|sÔ
napĺáig terjedö idôszak' továbbá ezt köVetöen minden naptärĺ negyedéV a Leiárat Napjáig. i|letva - ha a
LejáÍat Napja nem az adott naptári negyedév uĺo|só napja - a Lejärat Napjänak megíeleĺö naptári negyedév
e|sö napjátóĺ a Lejárat Napjáig terjedő ĺdószak' Az uto|só KamatperiódÚs szempontjábT| a Le.iárat Napjäva|
egyenértékÜ az a nap, ameĺyen a Szeződés bárme|y okbó| megszĺlnik.

3.4. Kamatfizetés

- A|apja: a mindenkoĺ fenná||ó Kö|csÖn tańozás összege. a Kt'|cst'n igénybevéle|étől a tör|esztett összeg
jóVáírásáig

. Esedékessége: minden naptári negyedéV utoĺsó Bánki Munkanapján, i||eve a Lejárat Napján

. Megfizetés módja: a Banknáĺ vezetett Hiteĺtechnikai szám|a automatikus banki megterhelése az
esďékességkor.

3.5' Projektvizsgá|atidíj

. Mértéke: 1'5%

. Esedékessége: első folyósítás napján

. Alapja: a teljes hĺte|keret

. Megfizetés módja: a Bankná| vezetett Hĺte|technikaĺ számla au|omatikus banki megterhe|ése
az esedékességkor.

3.6' Késedelemi kamat

Hite|fe|vevő késede|mi kamatot Íizet minden o|yan Összeg után, ame|yet e|mUlaszt az esedékesség napján
megÍizetni' A késedelmi kamat méńéke a késede|emme| éńntett töketartozás vonatkozásában a Bank - a
IejáÍt tartozás keĺetkezésének idtipontjában hatá|yos _ Hirdetményében meghatározott K&H A|apkamat és a
Hirdetmény szerinti késedelmi kamat egyiittes mértékéVe| azonost a kamat. és ko|tségek'után fizetendő
késede|mi kamat a mindenkoń Hirdetményben fog|altak a|apján kerii| feĺszámításra,

Ą' Msszafizetés

A Hitelfelvevő kÔte|es a kinnlevő Kti|csÖnÓket a je|en pontban meghatározott Törĺesáési |]temtervben
fogIa|tak szerint Vĺsszafizetni a Banknak'

TöÍIesáési Ütemterv
1. V|sszAF|zETĚS; 2012.októbeí5. 25862068 Ft

2. v|sszAFtzETÉs: 2013.januáf5. 25862o6s Fĺ
3- V|ssZAFtzETÉs: 2oí3.ápdlis5. 25862068 Ft
4. V|sszAFIzETÉs: 2oĺ3-iúlios5. 25862068 Ft

hUýonotmi|lió{yoIGzááatvankétezer'hatvannyolc foÍint

hu@nötínilliĹnyó|6zázhatvaokétezeÍ.hatvannyolc Íoíint

hUÝonötmilIió4yo|62ááatvankélezeÍ.łEtvannyo|c Íońnt

BtuHÁásI sfEuóoÉ5
kézje9yek:
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5' V|sszAFĺzETEs:2013.okłôbaŕ5' 25B62oíjB Ft l1v9ĺonöĺmi||ió{lyo|c$łťt?hůlvíĺ)kĺilo'BÍ.|lotviiĺĺlyÚh:íaÍiĺ|l

6. V|sszAFlzETEs: 20í4. januáí 5 25 
'n2 

00B F| hu5uoilöhl||iť'łlyolcsfáÍJtá|vilĎkćiÜŹqí'ľltrt!,ilnn}.{,|c íoíińt

7' v|sszÁF|zETÉs: 20ĺ4. ápÍills 5. 25 862 oGB Ft hu5rcnölmĺ|il.nyoĺsuiuhatvôÔkóiourrhĺ|vłĺnyotc ÍÔĺiüi

8. V|ssfAF|zETÉs; 2014. jú|ius 5. 25 B62 068 Ft hugonÖlmi|ĺió.nyo|62i1rhülvünkŮtoa€ÍJlôtvÜĺnyÔ|Ě írrifil
9. VlsszAF|zETEs) 20í4. októbeí 5, 25 86? 008 Fĺ hu5zonötmil|il.oyo|t5žrlrluivíĺĺkć|dfÜľĺ1ĺttvą'lnyĐĺc ĺriiĺil
í0. V|ssfÁF|zETÉs: 2o15.januáŕ5. 258o2oos Ft hu9onötmi|líl.nyo|cazi/}ątvüntúlofcí]la(vilnnyaIšíoĺiĺ)l
11. V|ssZAF|zETÉs: 2015.ápń|is5. 25862068 Ft huszonölmi|ĺió{yo|cszi1z,hoĺvilntótĘzcr.Ia(ýflnĺyo|cłoíin|
í2' V|sszAFlzETÉs: 2015. iúlius 5. 25 862 068 Ft hus@nötÍnĺ|ió{yo|c5záztratvankétozor.llslvannýolc Íoriot

13, VlsszAF|ZETEs: 20í5. oklób€Í5' 25 862 068 Ft hurcnötmil|ió.nyo|eázhatvflnkútouÚr.há|vänryoh roíin(

14. VlsszAFlzETÉs: 2016.január5. 25862068 Ft hus?onölri|li&nyo|60áIhńtvankél0ž0Í.ho|vdnńyo|cĺoÍint

15. V|sszAFĺzETÉs: 2o16.ápń|is5. 25862066 Ft husenótmiĺ|iÖ.nyo|6zózhaĺ\,ankélczeÍ-halvannyÚ|cíoĺiłt

í6. VĺsszAF|zETEs: 2016. július 5. 25 862 068 Fl huszonóhillió"nyol6zázha(yańt(ólúuaí.ttatvannyo|c ĺorint
í7. V|sSzAF|zETÉsi 2016.október5. 25862068 F( hus2onöĺmi|li&nyot€záuhBtvankélceer-hatvannyo|cíoíinl

í8. V|sszAFĺZETÉs: 2o17.januär5. 25862068 Ft husz.onötmi||ió{yotcszázhalvankćtąęr.łlalvańnyolcfodnt

19. V|sszAF|zETÉs| 2017.Älĺi|is5. 2586206B Ft huŠrcnötmi||ió.nyotcszázhalvankćlecrhatvannyolcíďinl
20' V|sszAFlzETEs: 2oí7. jú|ius 5. 25 862 068 Fl huszonöhi|lĺônyo|cszáfhatvankétezsíłalýáńnyoIo Íoŕnĺ
21. V|sszAF|zETÉs:2o17.október5, 25862068 Ft huszonöt.ni|liGnyo|szá.hatv0nkéte29Í.ł|atvannyo|cĺońnl
22' vĺsszAF|zETÉs: 20'|8.jônuá.5. 25862068 Ft hÚ5zonötmi|Iĺó.nyo|6zázhatvankébzeÍ.ł|atvannyoIcÍoíiĺt

23. V|sszAF|zETÉs: 2o1 8. ápíi|is 5' 25 862 068 F| huÝontitmi|lió.nyo|6zázhatvankéb2cr.hatvanoyotc ÍÔí|n{

24. V|ssZAFlzETEs: 2018. jú|ius 5. 25 862 068 Fl huszonötrnilllô-nyo|6zá2häNankélozoí.hatvánnyotc Íorint

25. V|sSzAF|zETÉs: 2oĺ8. október 5. 25 862 068 Ft huszonö1mi|Iió.nyo|cÝázhatEnkétezeÍ.hatvannyo|c ĺoíiĐt

26' V|ssŽAF|zETÉs: 2o'l9' lanuáí 5' 25 862 068 Ft huszonöĺmi||ió.nyol€fäzhalyaokě|ezetshaĺvanoyo|c Íoĺínt

27. VĺssZlĄF|zETÉs: 201 9. éprilis 5. 25 862 068 Ft huszmötmi||ió-nyo|cŽááatvankétezer.łlat'vanoyoĺc Íoíint

28. V|sszAF|zEtÉs: 2o19'iÚ|ius5, 25862o6s Fr huszonölmi||ienyolcýázhatvankétezeÍ.hatváńnyotcíoíint'

29. V|ssfAF|ZETEs: 2019. oklöber 5- 25 862 096 Fl hu5zđötmi||iôŤyotEázhatvankéterer-ki|mcvenhat Íqinl
Amennyiben a tdr|gsztés esedékessége nem munkanapra esik, akkor a töÍ|esztés esedékessége a
köVetkezö munkanap szabá|y szerint keÍú| megá|lapĺtásÍa.

5' Elótörlesztés

A Hite|felvévő az ÁsZF.ben, és a jelen szerzódésben meghatározott feĺtéte|eknek maradékta|anuI megfeĺe|ö
E|ôtöÍ|esaési Értesĺtônek |egkésőbb a benne megje|óľt e|ótorlesztés napját megelĺíző |ega|ább 1o.
munkanapon de. .| 0 óráig a Bankhoz töńénő e|juttatásáVa| az esedékességĺ idópontot mege|ôzően, kÜ|ön díj
megfizetěse nélkü| visszafizeÍheti a KÖ|csönt, illető|eg annak egy részét.

6' E|őÍe|téte|ek

AŽ ÁszF.ben meghatározott Elöfe|téte|eken kíVü|. i||etve aŽoKól eltěrően a Fe|ek az a|ábbí E|őfe|tételeket
és/vagy E|őíeltéte|ĺ iratokat is kikötik:

6.í. E|őfeltéte|iĺřatok

6.1.1. Je|en Szerzödés hatá|yba|épésének e|őfe|téte|e az t]gy|ethez kapcsoĺódóan a Bank és a Magyar
Fejĺesztesi Bank Rt között létrejött Refinanszĺrozási Szerzcidés hatá|yba|épése.

6.'|.2. Je|en Szerződés a|apján tÓrténő Kó|csön rolyósĺtási e|öfeltéte|e, hogy a Bank a számára megfeĺelő
formában és tarta|ommal megkapja a Hite|feĺvevő Valamennyi, más hite|intézet á|ta| vezetett valamenný
péhzforga|mi sj.ámlája (ilĺetve azon szám|ái' ameĺyekkel szemben azonna|ĺ beszedési megbĺzas
benyújtásának Van heĺye) Vonaĺkoásában a2 azonna|i beszedési megbĺzás benyŮjtasához szĹikséges, a
szám|avez,ető hĺte|intézet(ek) fudomásulvételét ĺgazoló felhata|mazó levelet(levelaket). me|y(ek) a|apián a
Bank jogosu|t arra, hogy a Szezcidésbó| eredcĺ, a Hite|fe|vevó álta| meg nem ízetett esedékes köVete|ését
azonna|i beszedési megbÍzás benyújtásáva| eĺégítse ki.

BtUHÁásI sčuörÉs
kézjegyek:
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6.2. Továbbiel6fe|tételek

6.2.1. A Szeęódés hatályba |épésének éŠ ä hitel nyL]jtôsánäk s|öíB|(óte|o' |)ogy 6 l{jtiJ|pľogľtĺ|11
|ebonyo|ĺtásáĺa elóirányzott keíetbó| még megfele|Ö ósszeg az MFB zrt. rondetkÜzúsórc á|ljon ($i.ir!'ĺd
keret) A Szeződés hatá|yba |épésének és a hĺte| nyújtásának e|ĆiÍe|tótę|o, hogy a l-lilelprĺr{ľĺln
lebonyolítására elôĺÍányzott |e9feĺjebb 20.000.000.000,-Ft. azaf |-ĺlsznli||ĺárd Íoľitĺ össuegt}ö| még mcgíaleiÚ
összeg az MFB zrt. ŕende|ke7-ésére áĺÜon, és a Hite|intézotnek az MFB Zn..Ve| srenlboni
köte|ezettsé9vá|ĺa|ása Íeĺsö határát ie|zö, äz MFB Zr(, áĺtaĺ idörö| ĺdóÍe m€gáĺIapÍtotł banki timit megĺele|ó
részben kihaszná|atlan ĺegyen (szabad |imít}., és a |-tĺte|intézelnęk aa MFB zťt'.veĺ szemboni
köte|ezettségváĺ|a|ása fe|sö hatáÍát je|ző, az MFB Zĺt. á|tal időrő| idć'Íe megál|apĺtott bänki |imit megfe|eĺó
ĺészben kihaszná|atlan Iegyen (szabad |imĺt).

7. Biztosítékok

A Hitelíelvevónek a je|en szeEödés aĺapián a Bank felé keletkezö köte|ezeltségei biztosĺtékáuI az a|äbbĺak
szoĺgálnak:

(1)
- Biztosĺtéki szeĺződés megnevezése: Fe|hata|mazó |eVél azonna|i beszedési megbizás benyújtására

szerfődÖ feĺek:
szerződéskötés dátuma:
Biztos ítéki szeĺz ődés száma:

BANK Es A H|TEIFELVEVÔ
2009.október 6.
sF|.MUN.09.0221-ĺNK.

(2)
- Biztosítékiszerzódés megnevezése: Késáizetö kezességvál|a|ási szeĺzöděs

szerződö fe|ek: BANK és Garantĺqa Hite|gaÍancia Zrt' (ĺ053 Budapest.
Szép utca 2. 10803828-244)

s. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az ÁszF.ben meghatározott rende|kezéseken kĺVÜ|, i|letve azoKol eltěröen a Fe|ek az a|ábbiakban
egyezneK meg:

8.í. Nyilatkozatok

8'1.1. A hite|felvevö nyilatkozik, hogy:
. a hĺte|kéÍe|em benyújtását mege|őző három éVen be|ül az ál|amháäaĺtás alĺendszereibő| juttatott

va|ameĺy á|lamĺ támogatássa| Összefiiggésben a támogatási szerzódésben vá|ĺalt kote|ezettségét
teljes mértékben te|jesĺtette,

. ĺejárt esedékességü, 60 napot megha|adó adó. vagy adlk módjára behajtható köztařtozása nincs,
vagY aÍĺa az adóhatoság fizetési halasáást vagy rész|etÍizetést engedé|yezett,. adósságrendezési e|jáÉs a|att nem á||,

. jeĺen köte|ezettségvá||aĺása a he|yĺ önkormányzatokról szóló í990. évi LXV. töÍvényben
meghatáÍozott hite|fe|Vételi korlátba nem t.jtkÖzĺk.

8'1.2. A Hite|Íetvevő szavato|ja, hogy a Hite|fe|vevö, a megvalósltani kívánt fej|esáés (beruházás) és a
jelen szeŻődés, Valamint a hĺtel (Ko|csön(ök)) feĺhaszná|ása megfele|nek a Hite|progÍam fe|téte|einek,
me|yre vonatkozó e|őĺrásokat kil|önösen (de nem kizaró|ag) af MFB Zrt. áľta| kiadott 'sikeresMagyarországéď' tnkormányzati lntastruktúrafej|esztésĺ Hitelpiogram Termék|eĺrása és E|járási rendje
tartalmailza. E nyilatkozat megszegése esetén (a) a Bank nern tartozĺk teĺelősségge| aŽ ebbőĺ eredťi károkért
(b) a Hite|fe|vevö köte|es a Bank ebbő| eredő kárát megtéríteni.

8.2. Köte|ezetlségválIa|ások

8.2'1. A Hitelíe|vevö a Szerzôdés a|áirásáva| Vá|lalĺa, hogy a szeŹődés hatálya a|att a hite|böl
megva|osu|ó beľuházást Vonatkozó összegii e|őtör|esztés hĺányában nem idegeníti el.

8,2.2 A Hite|fe|Vevő vá||alja, hogy az MFB zrt. á|tal a Hite|pÍogramma| kapcsoĺatban e|őĺrt feltételeket (P|.
adatszo|gáltatásĺ és nyilatkozattéte|i k<ite|ezettségek) teljesiti abban az eseÍben is' ha ezen Íe|téte|ek

ERÚiEÁsr sčRfôDEs
kąjegyek;
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e|őĺrására a hite|kére|em benyújtásät. vagy je|en szerződÖs megkrtósét kÖVotősn kÜrÜ| sor. ĺs|lúve, hQ0y
ezen fe|téte|ek a Hĺte|feĺVeVöíe is a|l(ahazandik.

8'2.3' A Hitelfe|vevô a szerzödés a|á|ÍásäVal Vá||a|ja, hogy a SzerztJdôs tárgyát ĺ(épe?ii ĺ:ĺĺojÖht
(beruházás) kö|ĺségeit, az Üz|eti tewben szerep|ĺÍ adatokaĺ és a íotyósito(t támogaĺás Össfegét äz e|lenÓt?ó$
céĺjára e|kÜ|onítetten nyi|väntartja és az elszánto|ás dokumentácioit á bofuházás ĺIĺogva|ÔsltäśúllI sŽámĺ(Ď(t
5 éVen keresztÜ| megörzi.

8,2'4. A Hite|felvevő a szerződés a|ákásáva| Vá|'a|ja, hogy lěhetÔvé teszi, hogy a Bank a }lite|felvovÖ
gazdálkodását, a Kö|csön fe|haszná|ását és a berulrázás megva|ósttäsát íolyamatosan e|lěnörizhosse;
€nnek keretében kdteles felhĺVásľa adatot szoĺgáĺtatnĺ a befuházással és sajá( gazdá|kodäsäva|
kaDcsolatban a Bank részére.

8.2.5. A Hĺtelfe|vevö kótelezettséget vá||a| afia, hogy a futämidó a|aBí évekre e|fogadott éVes kĆ'|(ségvetósót
és annak va|amennyi módosítását, va|amint íéléves tájékoaatiját és zárszámadási ŕénde|etét aZ eĺÍogadäst
kivetö 5 napon be|ü| megkÚ|di a Banknak.

8.3. szerz6désszegés

Az AszF.ekben Íog|a|rakon túl, az abban fogtaltakat nem korlátozva az a|ábbi események ĺs
szerzödéssz€gésnek minósÚĺnek, me|yek bárme|yike a|apián a Bank iogosuĺt a szerződés azonnaĺi hata|yÚ
íe|mondására, vagy bárme|y egyéb, az ÁszF-ekben meghatározott Jogorvoslat gyakortására:

. a hite|t (Kölcsőn(ök)et) nem az annak cě|jául szo|gáĺó fej|esztés (beruhäzás) mogva|ósÍtásáĺa
haszná|ták Íe|, Vagy a hite| Köĺ6ön(ök) nem a Hite|programban támogaÍható beruházás
megvaĺósu|ását szolgáĺja' vagy

. a hite| (Kdlcsôn(ök)) célja nem va|ósu|t meg, vagy. egyébként a Hĺtelfe|vevő megszegÍ a hĺte|leĺ (Kö|cson(Ök)ke|), Vagy a Hitelprogramma| (ideértve
kü|önÖsen a Hite|programban a|áírt nyi|atkozaüokban Vá||aĺt kÖte|ezettségeket) kapcso|atos
köte|ezettségeit, vagy

. a Hite|fe|vevó nem fe|elmeg a Hitelprogĺam feĺtéÍeleinek: vagy

. A Hite|fe|Vevó v€lóÍlan adatot szolgá|tat a Bank. Vagy az MFB Zn. részére' vagy megszegi
adatszoĺgáltatásí kötelgzettségét, vagy

. a Polgári TdÍvénykonyv 525. s-ában fog|a|t bármeĺyfe|téte| fenná||.
o A Fe|ek megá||apödnak, hogy amennyiben a Garantiqa Hite|garancia zrt. készfizetĺj kezességvá||alásĺ

szerzödése nem érkezik meg Bankunkhoz 2010. december 31-ig' az hite|felmondásĺ oknak számĺt'

8.4. Jogorvoslatok

A Hĺte|fe|Vevô tudomássaĺ bÍr arró|, hogy a Kö|csÖn(ok) Íefnanszírozása az MFB Zrt. á|t!al a Hite|progřam
Végrehajtására e|őĺrán)uott keretösszegbô|, a keretÖsszeg 1erhére trńénik. Ennek kćivetkeztében az ÁszF.
ekben fe|soroĺtakon tu|, az abban fog|a|takat nem kor|átozva a Felek az a|ábbiakat ĺs kĺkötik:

8.4.í. A Feĺek e Szezôdés a|áírásávaĺ megá||apodnak abban, hogy amennýben a Koĺcsön a Hĺte|fe|vevőt
nem il|eti meg, az MFB Zrt. a Bankka| ä refinanszĺíoási h|te|szeŻődés megkötését megtagadĺa, azt
íe|mondja' a reÍinanszĺrozási kÖlcsön visszaÍizetését, fe|fÚggesżtését rende|ik e|, i||etve a .Kö|csÖn

jogosu|atĺanul igénybe vettnek mintĺsú|' a Kölcsin visszáfzetését, fe|fÜggesztését iende|ik e| iĺletve az MFB
z|t' tąákoáaÍása a|apján a meghatározott keretosszeg kimeřü|t, Vágy a Banknak az MFB Zrt-.ve| szembeni,
kőtelezettségvá|la|ása fe|ső határát je|zö, azMFB z|1. á|tat ĺdőrĺí idöre megá||apított bankĺ |ĺmit kimeÍÜlt,
(a) a szeŻódés a|apján á HÍG|fe|VeVó szamára ío|yóšltasra kerÜlt Kö|csĺĺn(ök) VissżaÍizetése azonna|
esedékessé vá|ik és a HitelkeÍď igénybe nem vett része automatĺkusan tÓrĺődik, amely aĺapján a Hae|keret
rende|kefésre tařtása megsfűnik, annak terhére a Bank további Kölcsönt ném folyósít, i|letve egyéb
hite|mÜVeletet nem Végez. Amennyiben a Hite|fe|Vevő KÓ|csön vissfafizetésĺ kÖtelezettségének ner'n tesz
eleget' Így |ejáÍt köte|ez€ttsége ke|etkeżk, a Bank a Hite|fe|Vevő részéré automatĺkusan kényszerhite|t nyúit,
me|y azonna| esedékes, a kényszerhitel kamatának mértéke a je|en szerződés szerinti Késedelmi Kamat
mértékéve| egyenĺő, mety kamat mértéke vá|tozik a késedelem ĺdőszakában az aktuá|is K&H Alapkamät
értékének vá|tozásához igazodóan. Ezen tÚlmenóen
(b) a Hitelfe|vevći köte|es a Bank mindennemü ebbő| száĺmazőkáĺátmegtéÍĺtenĺ, va|amĺnt
(c) a Bank jogosult a szerződéSt azonna|i hatá|lya| fe|mondani,
(d) a Bank jogosult bárme|y más Jogorvos|atot gyakoro|ni.

BERUHÁfr'st szEMóts
kézjegyek;
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8.4'2' A Fe|ek e Szerzödés aláíÍásáVa| |negál|apodnak abban. hogy ílll1$nnyllJ$tl ô Ĺ|itolĺo|vÖvt' tshť}
Visszafizetési, kamat Íizrtósi kÖte|guottségónek esodékosségkar nBĺn ĺęs?. clogol, vĺgy báĺnĺ.łly ĺliJĺt,
kóĺtséget annak esedékességékor e|tllulásft megíiłetni, äzaf. |cjárt höto|ofott-sói)(ĺ ko|$tkBŹik, (o) fl BäĎk ł|
Hite|felvevő részére automatikusán kénysferhile|t nyůjt' me|y 9zonnaI esedĺ}Ke$, .1 klnysz'oÍhitoĺ kłtnlÚl.1níĺk
méÍtéke a ielen Szerzödés szeÍiňti Késede|mi Kamat mértékéVél egyen|ö. |ĺely kamat múr1éke Vá|toŹ:ĺk íJ
késedeĺem idöszakában az aktuális K&H A|apkan1at éŕtékének väĺtozásáhor igäřodlan va|áminĺ (b) a Bänh
jogosult a szerződést azonna|i häĺál|yal fe|mondanĺ, i||efue (c) a Bank jogosu|t bäľme|y más JogorvÓs|ätot
9yakoÍolnĺ'

9. zÁRoRENDELKEZÉSEK

9.í. A Bank, az MFB Zrt. és a íorrást biztosító kÚ|fdtdi székhe|yí! nemfetközi pónzt'gyi Vagy fejĺesztéŚi
ĺntézmény és ezek megbízottai a Hĺte|fe|vevö gazdá|kodásät, a kö|csönköÍo|tfiot, a hitql {Köicsön(ök))
fe|haszná|ását, cé|jának megvalosiľását, a beruházás megva|ósítäsát és a Hite|program egyéb fe|tóte|ein6k
te|jesÚlését a Hite|íelvevőné| jogosult - szemé|yesen Vagy meghatá|mazott útján - a helyszĺnen is le|jgs
kŐrűen e|lenőrizni. A Hĺtelfelvevő vá|la|ja. hogy ennek érdekében egyÜttmüködik a Bankkal, az MFB Zrt.-Ve|,
valamint a íorrást biztosíti kÜ|fÓldi szěkheĺyü nemzetközi pénziigyi vagy nemzetkłizi fej|esztési iniézmónnyél
és azok megbízottaiva|, ľészúkře adatot szolgá|tat, i||etve megteszí a szükséges nyitatko:Iátokat'

9.2. A Hile|fe|Vevó tudomásul veszi' hogy a Szeződés megkttésére és a hitel (KÓ|cson(i'k)) nyÚitásáÍa a
Hitelprogľam keretében kerüĺ sor' me|yre Vonatkozik a személyes adatok Véde|mérő| és a közérdekÜ adatok
nyi|Vánosságáró| szo|ó 1992' évi LX|||. törvény a|apján a közéĺdekü adatok nyi|vánossága. A Hĺte'felvevó
tudomássaĺ bír aíró|, hogy a Ptk. 81. $-a és a szemé|yes adatok védetmérő| és a közérdekű adátok
nyiĺvánosságáról szóĺó 'ĺ992' évi Lxl|l' tôrvény Íende|kezései szerint a közérdekü adatok nyi|vánosságra
hozataIa üzletititokra hivatkoással nem tagadhatÓ meg'

9.3. A Hitelfelvevő hożájáru| ahhoz. hogy a szerzódés megkÖtése és teljesitése kapcsän a
Hite|Íe|vevőrőĺ' ĺl|etőĺeg az ügy|eköl a Bank tudomásäľa iutott, bank., bĺztositásĺ., Vagy Üz|eti titkol képezö
adatokat, információkat az MFB, az MFB részéľe a Hitelprogram ce|jára Íorrást biztosító kÚĺfö|di székhelyű
pénzügý Vagy fej|esztési intéżmény és azok megblzottai, tovébbä az A||ami számvevószék, a PénzÚgyi
Szervezetek Aĺ|amĺ Fe|ugyelete és a Kormányzati E|lenörzési Hivata| részére kĺadhassa'

9.4. A Hite|fe|vevô a je|en Szeződés a|áĺrásáVa| hite|intézetekról és a pénzÚgyi Vá|lalkozásokró! szóló
1996. évi CXlĺ. törvény 51. s (1) bekezdésének a) pontja érte|mében hozzájárr.lI ahhoz, hogy a Bank a
Hit€lfelvevőrôI minden rendelkezesre á||ó. banktitkot képező Ény! informáoĺótl mego|dást Vagy adatot
koŕ|átozás mentesen a Magyar Fej|esäési Bank Részvénytársaság (székhe|y: 1051 Budapest, Nádor u. 31.,
cégjegyzékszam: 01-10.041712, KsH.törzsszám: 106u371), a Magyar Export-|mport Bank Rt. székheIy:
1065 Budapest, Nagymező U. 46.48, cěgjegyzékszám: 01.10.042594. KsH-tÖľzsszam,|0949ô38; a Magyar
Követeléskezeĺő Rt. székhe|y: 1027 Budapest, Henger u. 2/b', cegjegyzékszám: 01-í0.0433í9, KsH-
töŻsszám: 12?26483; a Magyar.Ęxporhite| BiztosÍtó Rt. székhely 1065 Budapest, Nagymezti u. 46.48.'
cégĺegyzékszám: 01-10.042595' KSH.tözsszám:'l0949621; a Nemzeti lngaüaníeilesztő és Lakásbeĺuházó
Rt' székhe|y: í131 Budapest, Fa|udi u.3.. cégjegyzékszám: 01-10.045174, KsH.tÖrzsszám: 13396709; a
corvinus RL székhely: 1065 Budapest, Nagyńezó u. 4648', cégiegyzékszám: 01-10-043fl7. KsH-
tö|zsszám: 1229316a, a Beszá||ítói Befektettĺi Rt., ezen társaságok jogutódiaĺ, a 200'ĺ. éVi XX. tdÍvény
melĺék|etében felsoroĺt társaságok (a továbbiakban ezen társaságok egyÜttesen: MFB csoport), továbbá az
MFB Zrt. részére forrást biztosító nernzetközi fej|esztési intézmények (cEB. ElB) tudomására nozza, és
ezen adatokat. ínformácilkat, éÍtesÜ|éseket aŽ MFB csoport pénzügyi sŽo|gá|tatási, kiegészÍtő pénzugyĺ
szo|gáltatási vagy egyéb, az 1996' éVi cxlt' törvény alapján kockázatvá|la|ásnak minőstllő' ĺl|etóleg
biztosítási szolgáltatási. befektetési szolgáĺtatási, vagy kiegészĺtó befeKetési szo|gá|tatásĺ tevékenysége
kapcsán fe|haszná|hassa, azza| a kor|átozássa|, hogy ezen adatokat, információkat, éÍtesüléseket - az
a|ábbiak kivételéve| - nem hozhatja ný|vánossägřa, és nem tehď az MFB Csoporton és a nemzetközi
fej|esztésĺ intézményeken kĺVÜlĺ személyek számára hozzáférhetőVé.
A Hite|felvevö a jelen szeaődés a|áÍrásáVal hozzájářu| ahhoz. hogy az MFB zri', azMFBzÍt. részére forrást
biáosító nemzetközi Íej|esztési intézmények (cEB, ElB)' i||etőIeg ezek meghata|mazottjaĺ, a beruházás
megväĺósÍtását a he|yszínen is e|lenörĺfhessék,
A Bank a je|en Ügýetet egyéb hitelijgyleteitő| e|különt||ten tartia nyi|Ván és keze|i. az MFB z:Í1' á|ta| adott
oK|F azonosĺtiszám haszná|atáva|.

9.5. A Fe|ek ezenne| kifejezetten megá||apodnak, hogy a Bank ĺogosu|ĺ a HiteIkeret Hite|feĺvevö á|tal ĺgénybe
nem vett részét . e|ćizetes értesĺtést és tá[gvalások tartását kÖVetöen. kÚ|önös figye|emmel az Adós á|tal a
BB'UHÁzÄst säeóDÉs
kŁjegyek:
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[.,|iÍeĺkeret fedefete teľhére Vá||a|t kÖte|ezettségvá||a|ásokra - iÖrÖlni. (a je|en pontbán a továblrĺűkbün: ,j

''Tor|és''). 
A Ttrlés a|apjän a Hĺte|keret rendelkezésre tartása n.legszünik' annak terhéľę a Bank (|) tÜvĺlbhĺ

KÖlcsont nem ío|yósít, il|etve (ii) egyéb hite|műve|etet nen.l végez' A Trrlés RÓVetkeztében a l.|ite|ĺę|VeV{
Vagy báíme|y harmadik szeméIy á|tal e|szenvedett káĺok tekinteĺében a Bank fele|Össégot non1 Vál|{łĺ, Ä
Fe|ek megerosítik, hogy a Bank Tör|éssel kapcsotatos jogosuĺtsägát (i) a tókemegfele|ési n]utgtT
számĺtásáÍól szÖ|ó jogszabá|y a|apján' annak megfe|e|óen határozták meg. továbbá, hogy (ii) äřt annnk
figye|embe véte|éve| kÖttttéĺ( ki. hogy el|entéte|ezésként a Bank e|tekint a Hitolkeret rende|kezlsló
tańásáért, mint szoIgá|taiásért fizetendo juta|ék, mint e|ĺenszoIgá|tatás l{ite|fe|vevo á|talĺ megfizetésétć5|.

9.6. Je|en Szezôdés elvá|aszthatatĺan részét képezik a Bank Vá||aIatĺ Aktĺv Banki SzoIgá|taiásřa vonalkoal
A|tatános SzezŐdési Fe|téte|ei. Üz|etszabá|yzata, ĺ||etve a mindenkor hatá|yos Hirdehňény (a továbbĺakbon
együttesen: Ászr-eri Az ÁszF-ben fog|a|t rende|kezések a Fe|ekre nézvě kÖteĺezőek' kjvéve, ha a Fe|ek
ĺrásban kifejezetten ettő| e|térően álIapodnak meg.

9'7. Hite|fe|vevö a je|en Szerzódés a|áírásávaĺ igazolja, hogy átvette, e|o|vasta. megértette és e|fogadja az
ASZF-ek valamennyi rende|kezését, továbbá igazo|ja, hogy a Bank megvitatta Ve|e a szokásos piaci
gyakor|aftrl eltérő, Újszerű, vagy a Bank fe|elősségét egyo|daĺúan meghatározl rende|kezéseket, és efeket
tudomásul vette, i|ĺetve e|fogadja. A Hitelfe|vevő továbbá kifejezetten megerÖsíti és e|fogac|ja az
Üz|etszabá|yzat '4. Adatvéde|em és adatkeze|és' informácĺTnyújtäs" cimü fejezetébeń iog|a!t
rendeĺkezéseket' továbbá ezenneI megadja a Bank részére az ott meghatározott ÍeIhataImazásokat.

9.8. Hitelfe|vevó továbbá je|en Szerződés a|áĺrásával igazolia, hogy a Banktó| átvette, és eloĺvasfa az
MFB Rt á|taI kiadott "sikeres Magyarországért tnkormányzati Infrastruktúrafejlesztési HiteIprogram
Termék|eĺrás és E|járási rend', e|nevezésü dokumentumot' és az abban fog|a|takat megértette és e|fogadja.
A Felek kije|entik, hogy jelen Szerződěsben haszná|t' nagy kezdőbetűvel használt foga|mak jelentése a
SzerzÔdés eĺtéró rende|kezése hiányában a Termék|eĺrás és Eljárási rend azonos megnevezéSű
fogaImainak jelentéSéVe| megegyezik.
Je|en Szezŕjdést a Fe|ek a kizts e|o|vasást és érteĺmezést köVetóen, annak tartalmát és jogi
kovetkezményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mĺndenben megegyezĺlt, jÓváhagyásuk jeĺé0|,
cégszerÜen írták a|á.

Ke|t: Budapest, 2009. október 7.

Aláírások

HiteĺfeIvevő:
cím:
értesítési cím:
tel:
fax:
kapcsolattartó:

a Bank:
cÍm:
értesÍtési cĺm:
tel:
fax.
kapcsoIattartó:

Név:'....'.......''..
Beosztás: '''-.''...

Budapest Főváros V|||- kerĺ'i|et Józsefuárosi Önkormányzat
1082, Budapest, Baross utca 63-67.
1082, Budapest, Baross utca 63-67.

BERuHÁfAst szERZóDEs
kéłegyek:
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1. Me||ék|et

LehÍvási Ertesítô formája

LEHivÁs| ÉRTESĺTŐ

cĺruett: K&H BANK ZÍt.
tnkormányzatok Főosäá|y' Tamás Marianna Íigyelľlébo

Kü|di: Budapest FőVáros Vĺl|' kerület Józsefuárosi Önkormányzat

Táĺgy: Budapest Fóváros V|||. ker{i|et Józsefuárosi Önkormányzat
750 000 000 Ft összegü, 2009. október 6' napján ke|t Beĺuházásĺ Szerződés

Hivatkozunk az áĺta|unk. mĺnt Hite|fe|Vevő, és az Öncik, mint Bank közott |ékeit'tl. ŕent megje|olt
szeŻ ődésre. A Szerződésben meghatározott fogaĺmak a je|en LehíVási Éŕtesĺtöben is ugyanazt je|entĺk.

í. Értesítjük Önoket, hogy Kö|csÖnt kĺVánunk ĺgénybe venni, az a|ábbiak szeÍint:

tsszeg: tÖsszEc szÁMMAL És seĺÚvel1 IPÉNZNEMľ
Foĺyósítás Napja: [DÁTUM]

2. MegerósĺtiÜk' hogy a szerződésben íog|a|t e|őfe|téte|ek mindegyike tel]esÜ| a je|en Lehĺvási ÉÍtesĺtő
napján

3. Tudomásul Vesszijk, hogy a ie|en értesítő átadäsa visszavonhatatlan kóte|ezettségvál|a|ásunkat
je|enti a Íentiek szerĺntĺ Kőlcsön fe|vételére.

Kelt: Budapest, dátum

TĺszteIetteI:

Budapest FőVáros V||l. keĺü|et Józsefuárosi tnkormányzat Po|gáímęsteđ HiVata| képviseletében:

Aĺáírás:

Beoszťás: Beosztás:

BBUH{Ás| saeöts
kéaegyekl
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2. Mclĺók|et

E|őtörtesztési Értesĺtô fonnája

ELoToRLEszTÉs| ÉRTESĺTo

Cĺmzett: K&H BANK zrt.
onkormányzatok Főosztá|y, Tamás Marianna ŕigye|môbe

Kü|di: Budapest Főýáros Vĺĺ|. kerÚlet Józsefuáĺosĺ tnkormánvzat

Tárgy: Budapest Főváros V|l|. keĺÜlet Józseŕvárosĺ Önkományzai
750 000 000 Ft iisszegú, 2009. október 6. napján keĺt Beruhäzási sforŹődés

Hivatkozunk az á|taIunk. mint Hite|fe|Vevő. és az Önök, mint Bank kÖzÖtl |étreĺőtt íent megje|ött Szerzcĺdésre.
A szerződésben meghatározott foga|mak a ie|en éľtesÍtésben ugyanaztjelentik'

1 ' ÉrtesítjÚk tnöket, hogy az a|ábbĺak szerint e|őtóí|esztést kÍvánunk te|jesíteni;

osszeg: ttsszEc SZÁMMAL És BETÜVEL] IPÉNZNEMľ
E|őtör|esztés Napja: [DÁTUM]

? Tudomásu| Vessztik, hogy a ielen éftesÍtö átadása visszavonhatatlan köte|ezettségváĺla|ásunkat
ie|enti a íentiek szerĺnti e|ötÖrlesztés teljesĺtéséŕe.

Kelt: Budapest' dátum

TĺsfteIette|:

Budapest FöVáros V|ĺ|. kerüĺet Józsefuárosi tnkormányzat Po|gáÍmesteri Hivatal képvise|etében:

Beosztás: Beosztás:

ł ÔsgEoĘ ]iÉEcN gÁM\í.t Ě5 BEn]\B Krixla E vEotÔL\ĺ
BmuMz6| sz€R2óDEs
Ke4egyeK;
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l(&l{K&H Bank zÍt'

önkormányzatok és EU Prolektek lgazgatósága
ĺ051 Budapest, Vĺgädó tér í.
Telefon: (06 1) 483-507 2
Fax: (06 1) 483 5060
w.kh.hu

Szerződés
,,stKEREs MAGYARoRszÁGÉRT"
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BUDAPEST rövÁęos vltl. xeRÜleĺ.lózservÁRos oruxoRľtÁľĺyzeĺa

És

A

K&H BANK ZRT.
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A JELEN BERUHÁzÁsl H|TELszERZoDÉs (a továbbiakban: a'szeĺzôdós.')
(1) BUDAPEST FóvARos vt||. KERÜLET JlzsEFVÄRos| ÖruĺonĺĺÁĺyzlĺ, ąme|ynek szlkho|yo: ['l0ĺ]2
Budapest, Baross utca 63-67}' adószáma: 15508009-2.42' a Magyarországi Volksbank zrl'nól vołotalt
pénzfoÍgalmi szám|a száma: 14100309-1Ö213949-0100000B, nrĺnt hĺte|feĺVevd (a továbbia!ĺban: n
',Hite|felvevő"), és

(2) a K&H BANK Zm'. amely a Fővárosi Bĺróság mint Cěgbkóság ál(ä| cg. 01.10-041043 számon
bejegyzett magyaÍ hite|intézet, ame|ynek bejegrzett székhe|ye: 1051 Budapest, Vigadó tóľ 1', adlsŹálfiä:
10195664-244, mint hite|nyújtó (a továbbiakban: a ,,Bank.')

(a továbbiakban Hĺte|fe|vevö ěs Bank kÜ|ön-kÚ|ön: 
"Fé|'., 

együttesen: a .'Felek") kizdtt jott |Ôtre' az a|u|íÍt
he|yen és időpontban, az alábbj feltéte|ek szerint-

A Hite|fe|vevö tudatában Van annak, hogy részére a Bank e szerződés a|apián az lNKoRMÄNYzŕ\Tt
INFRASTRUKrÚRA FEJLEsZrÉst HľTELPRoGRAM keretében fo|yÔsit kö|csönt. A hite| foÍrasát a Magyar FejIesztési
Bank Zrt. abbó| a cé|bó| hozta |étre, hogy hosszú|ejáratú ĺorrássaĺ tämogassa he|yĺ önkoímányzatok
jogszabá|yban meghatáĺozott fe|adatainak te|jesitéséhez szükséges infrastruklurá|is beruházásaĺt.

A FELEK A KÖVETKEZÓKBEN ÁĹLAPoDNAK MEG:

í. AHiÍelkeret;lgénybevéte|;Fo|yósĺtás

1.1' Hĺte|keřet

- Összege: í ĺ2o o0o ooo Ft (Egymittiáľd.€gyszazhúszmi|ĺió forint)
Amennyiben Magyaĺország hĺvatalos pénzneme az euÍó lesz, akkor a Kö|csön {Hĺte|keret) devizaneme a
hivatalos átváhási árfo|yamon automatĺkusan euróvá a|aku| át. Ez a väftozás a Szeződés fenná||ásáÍ és - a
kamatszámításľa Vonatkozo szabá|yok kĺVéte|éve| - egyéb íe|téte|eĺt nem éřinti.. Rende|kezésľe Taľtási ldőszak; 2oog.november 2 .-Iő| 2o,|1 . október s.-ig. Lejáratnapia: 20í9. október5.
- A Hiteĺkeret nem Íeltöĺtődi je||egü'
- A Hite|keret nyi|vántartására szolgá|ó szám|a száma: 1040214249555ô48.54542004

1,?' A Hĺté|keret ígénybevéte|e

A Hité|fe|Vevö az ÁszF.ben és a jelen szerződésben meghatáľozott fe|tételeknek maradékta|anu| megfeleló
LehÍvasi Értesítőnek a Bankhoz töÍténő eljuttatásáva| veheti igénybe a Hĺte|keretet. A LehíVási Ertesĺtót a
Hiteĺfelvevő-a |ehÍVás m9gielö|t idópontját mege|őző legkésőbb 3 munkanappa| juttaga e| a Bankhoz.
A Lehívási Ertesĺtô a|apján igénybe vehető legkisebb kö|csönosszeget a Felek nem határozzák meg.
A Hitelkeretnek megfuĺelő összegl] kě|csônt a Bank, va|amennyi E|őfeltéte| megvaliśuĺását köVetŕien
bocsátia a HÍte|felvevö rendeIkezésére.

1'3. Fo|yósítás(ok)

A Bank a Kijlcstin(ök) összegétjóVáÍrja a Hitelíe|vevő hite|technikai szám|áján.

A K.ö|csön(ök) folyósĺtása o|yan módon toľténik, hogy a Hite|Íe|vevó á|taĺ bemutatott és a Bank á|Íal
eĺfogadoft müszaki e||enór á|tal igazo|t szám|a vagy azza| egyenéńékü számvitelĺ dokumentum (a
továbbiakban egyĹ}ttesen: számla) teljes összegének 95"/*áta Bank megfizeti.
Amennýben a Hite|íelvevó a s?źiĺĺa iogosultjának a szám|a e||enértékét már megfizette, akkor a banki
fo|yósĺtáshoz a kifizetett számĺát ke|| bemutatnia. E||enkező esetben a Hiteĺíe|Vevönek a f,zetetlen szám|át és
a jôgosu|tja iavám kiá||ított átuta|ási megbízást ke|l átadnia a Banknak'

1 .3.1. Folyósĺtási Íeltéte|ek:
(a) HiteĺÍe|Vevö kěpvĺseĺőtestületĺ határozáa a hitel íelvételéÍőI
(b) Garantĺqa Hite|garancia Zrt^ készfifetó kezességvá||a|ását ígazoĺó aláĺrt szándéknýĺatkozat

Bankhoz történö beérkezésé a Hĺte|keret rendaĺkezésre tai1ásĺ ideién beliiI

BBUHÁZÁ5 ýEuóDÉs
kézjegyek:
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2. AKö|csön(ök) cé|ja

2.1- A hiteĺkonstrukc|ó álta|ános cé|ja

Közoktatási cé|ú beĺuházások (Beruházás a XX|. századi ĺsko|ába) (3. hilcĺcr|): kÖzoktalási in(lznlényok
mtjszaki íeĺújítása és rekonstŕukciÖja' ÍÜtés és vĺ|ágilásĺ íendsueÍ korszeÍűsítóst, tornalqíorrl, latnasíoba.
|átékszoba' tanuszoda, az ezekhez kapcso|Tdó vizesb|okk épitése. fe|újitása. á |rroŽgás$éÍ(i|lok
akadá|ymentes köz|ekedésének megoIdásához szükséges beruháfások.

2.2. AKöĺcsônfe|haszná|ható:

a/ tárgyi eszközókbe történő beruházáshoz, beszeĺzéshez vagy |étesĺtéshez, a beszeÍzett tárgyi
eszközök Üzembe heĺyezéséhez, ezek Íende|tetéssŹerü hasznáIätbavéte|éig Végzett tevékenység
(száI|ĺtás' Ĺizembe he|yezés' kÖzvetítés stb.)' vagy a beszerzěshez l]ofŽákapcso|ható egyéb
tevékenységhez (teÍVezés, elókészĺtés. |ebonyo|ítás), vagy a meg|éVó tárgyi eszkrzök bőv|téséhez
haszná|ható fel. továbbá

l) a beÍuházáshoz és a fejlesztéshez kÔzvetlentit kapcsoĺldt. ogy egész üzemre Vonatkozó ĺicent'
know-how-k vagy nem szabadaImazott technikaĺ tudás Vásár|ásához.

c) a tÁÍgyi eszkoz Íe|újitásához. ame|y az e|hasznáĺidott tíírgyi eszköz eředeti ál|aga (kapacitása'
pontossága) heIyÍeá|ĺírasát szo|gá|ó, idöszakonként VĺsszatéÍö oĺyán tevékenység. ame|y
mindenképpen azza| jáÍ, hogy az adott eszköz é|ettartama megnöVekszik, eľedeti müszaki á||apota,
telĺesĺtöképessége megk<ĺze|ítően vagy te|jesen Visszaáĺl' az eĺőá||ĺtott termékek minősége Vagy az
adott eszkoz haszná|ata je|entősen javu| és ĺgy a fe|úiítás pót|o|agos ĺáforditásábó| a iövóben
gazdaságĺ előnyök sfármaznak; fe|újĺtás a korszerĹisĺtés is. ha az a koíszerÜ technika
a|kaĺmazásáva| a tárgyi eszkoz egyes részeĺnek az eredetitő| e|téĺcĺ mego|dásáva| vagy
kicsereléséVel a tárgyi eszköz {Jzembiztonságát, te|jesĺtőképességét, haszná|hatÖságát vagy
gazdaságosságát nöVeli.

Beruházás és/Vagy felújĺtás csak önkormányzati vagy önkormányzati kozös tuĺajdonban |éVő
|étesĺtÍnényeken Végezhetô e|. A beruházás tárgyi eszklzeĺnek bekerÜĺési óÍtékébe tartozó téte|ek a
számvĺtelrő| szÔ|ó 2000. évi c' torvény 47.48.' 51. s-ai szerint számo|hatók e|.

A Kölcsön nem használható fel:

béÍe|t ingatlanon megva|ósĺtott beruházás finanszirozására
ingatlan vásár|ására
más kólcsön kiväĺtásra, továbM üzĺetrész, részvény vagy forgóeszkÖz megvásár|ásra

2,4, Ahite|programbane|számolhatókö|tségek

A beruházás kÓ|tségvetésében azok a köĺlségek számo|hatók e|, ame|yek eĺengedhetet|enü| szükségesek a
beruházás végrehaitásához, és megÍe|e|nek a költséghatékonyság e|vének, nem ha|adják meg az adott
pĺacon á|talánosan e|fogadott méítéket. Az eĺszámo|ás során a kö|tségeket számla vagy azokkal
egyenéÍtékű számvĺte|i dokumentum benyÚ|iásáva| kel| igazolni. Je|en Hĺteĺszezödés a|áĺrását köVetôen és
aza^mege|őzo 6 hónap során keletkezett szám|ák kiegyen|ítéséÍe használható fel a HiteIkeÍet'

2.5. A Kö|csön(ők} célja a fentĺek figyelembévéte|éVel az aÍábbi beruházás megvalósítása:

A beruházás célja a|apján a Magyar Fejlesztési Bank á|ta| kö,zfétett, onkormányzati |nÍÍastíuktúra
Fej|esäési Hite|progľam szeÍint meghatáíozott 3. hiteIcél kereteĺn beĺüt megva|ósĺtható beruházások.

Kamat. DÍiak

Kamatláb

A Kő|cstĺn(ök) után fizetendő Kamat a|apjáu| szo|gá|l éVes Kamatláb mértéke

BEeuHÁást sfwóos
kejegyek:

2.3.

a)
b)

3.

ż4
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Vá|tozó. a HiÍe|keíet teĺhére tÖľtônő e|sô Kö|csi'n Ío|yósĺtása esetón 8z elsđ Fo|yóśí(á9 nŕptúri
negyedévének eĺsó napján (amennyiben a naptári negyedóV oĺsö napja nan] munkänäp' úkkor äl7. iłtl
mege|Öző munkanapon) érvényes 3 havi EUR|BoR Kantatĺáb Bäř|s + 2,5 7u Komolrés.
A Hĺteĺkeret teńére fo|yósÍtotl tovébbi KŐ|csön(Ôk) esetében a |'o|yÖsĺlás dátumának nlegíeteĺŕj napĺáľi
negyedév első napjän (amennyiben a naptáń negyedév elsÖ näp.ia nem munkanap, akkrr ez aut nroś}olóŹÓ
munkanapon) érvényes 3 havi EURIBoR Kamat|áb Bázis + 2,5 % XamatÍós az ĺrányadó, Íigye|ommo| a
3'2' ponl szerinti kamat|áb Változásra is.
A Garantiqa Hite|garancia zÍt á|tal nyůjtott készÍizeÍö kezességvá||aĺás díja a Hitelĺe|veviit leÍhe|i.

3.2. Kamatláb vá|Íozás

A Kamatláb minden naptárí negyedéV e|ső napján (ámennyĺben a naptárĺ negyedév e|ső napja nem
munkanap, akkor az azt mege|őzö munkanapon) éĺvényes 3 havĺ EURlBoR,mi nt Kamat|áb Bázis éńékóhcz
igazodva' azza| megegyező mértékben és azza| egyidejŰ|eg Vá|tozik' a soÍon kovetkező Kanlatperiódusra'

3"3. Kamatperiódusok

Kamatpeĺĺódusnak minősú| a Foĺyósĺtás Napjátrl a Fo|yósítás Napjának megte|e|ö naptáń negyedév utolsó
napĺáig teriedő idoszak' továbbá ezt kóVetően minden naptáń negyedév á LéjáÍat Napjáig, i|letv6 - ha ä
Le,Iärat Napia nem az adott naptári negyedéV utoĺsó napja _ a Lejárat Napjának megfe|e|ő naptárí negyedéV
e|sö napjátó| a Lejáĺat Napjáig teriedó időszak. Az uto|só KamatperiÖdus szempontjábó| a LeiáÍat NapjáVa|
egyeněrtékÜ az a nap' ame|yen a Szerzödés bárme|y okbll megsztinik'

3.4' Kamatfizetés

. A|apja: a míndenkor fennálló Kölcsön taítozäs tsszege, a Kö|csön ĺgénybevételétől a tóńesztett ősszeg
jóváirásáig

. Esedékessége: mĺnden naptári negyedéV utolsl Banki Munkanap,ián, il|etve a Lejárat Napján

. MegÍizetés módja: a Bankná| vezetett Hiteltechnikai számĺa automatikus banki megterhelése af
esedékasségkor.

3.5' Projekfuizsgá|atidij

. Mértéke:
- Esedékessége:
- Alapja:
. MégÍizetés módja:

az esedékességkor.

1,44%
e|só folyósítás napján
a teljes hitelkeret
a Bankná| vezetett Hiteltechnikai szám|a automatĺkus banki megterheĺése

3.6. Késedeĺemĺ kamat

Hite|ÍeIVeVő késedelmi kamatot fizet minden o|yan Összeg után, ame|yet e|mulaszt az esedékesség napján
Ínegfizetni. A késedelmĺ kamat mértéke a késede|emmeĺ éľĺntett töketarlozás vonatkozásában a Bank - a
Iejárt tartozás ke|etkezésének időpontiában hatá|yos - Hirdetményében meghatáíozott K&H Ałapkamat és a
Hirdetmény szerĺnti késede|mi kamat egyÜttes mértékéve| azonos, a kamat- és kÖltségek Után ĺ|zetendó
késede|mi kamat a mindenkori Hirdetményben fog|a|tak aĺaPján kerÜ|feĺszámĺtásm.

4. vĺsszafizetés

A Hitelfe|vevő köteles a kinn|evcĺ KÖ|csönclket a jelen pontban meghatározott Tórlesztési Ütemtervben
fogIa|tak szeÍint VísszaÍizetni a Banknak.

Törĺesztésĺ Ütemterv
1. V|sszAF|fEtÉs:2012'október5. 38620689 Ft hamincnyolcniĺlió-hôtszááúsrezer-halszáayo|wankilencíorĺnt
2' v|sszAF|zETEs: 20ĺ 3. januál 5. 38 620 689 Fl haÍmincnyolcmi||í&hatszázhúsBze..hatszáayo|Nankĺ|enc fođnĺ

3. VlsszAFlzETÉs: 2013. ápŕi|is 5' 38 620 689 Ft hamilcnyolcmi||ió.hatszázhúgefeŕ-hôiýá4yo|ryankiĺenc forĺnt

4. V|SszAFlzETÉs: 2o13. július 5. 38 620 689 Ft hamincnyoĺcmil|ió-hetsázhúÝezer-haIŻáanyo|wankilenc forint

BERuRÁfÁsI szEuóDÉs
ką:eqr'€k;
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5. V|sszÁF,zETÉs: 2013. ottóber 5. 3s 620 o89 Ft ha.n|ncnyolcmi|lĺó.hat$zíl2}]Ú3Í3xor.halEŹ-ł:nyolcvő|rk||üilc ĺoĺiill
6. V|ssfAF|zETĚs'' 2014.Fnuáí5. JÜô2o6íJ9 Fĺ hatrĺń6yo|üniilló.|ńĺsłáthú6frłctrhĺtlsč/']|rýokiváÍlki|dńcí{ŕĺĹ|i
7. V|ssz^F|zETÉs: 2014. ápíĺ|is 5. 38 620 6s9 F| haíntin(nyo|cmi|lĺ&holszłąllúsf(il(!ĺ-hüĺs7.{rlĺiyołťýłlki|a0Q ĺoli!ĺl
8. v|ssf^F|fEtÉs: 2oĺ4.ĺúlius5. 38620689 F| hamincnyo|cĺłi||i&hatszázhúŚíofor-hĺt9złznyo|c'{Üki|Úĺcĺoĺi'|t
9. V|sszAF|zETEs:2014.októbeÍ5. 38620689 Ft haínĺncDyo|cmĺ||i&ha|szózhúszczcÍ.hotsłĺĺunyoĺc?onhi|Úncíłlini

ío. vlsszAF|zETÉs: 20'15.januáÍ5. 38620689 F| haímíncnyo|cmit|i&hôtszázhÚ5f.ołcí.hírtszdŹÍyrlwrnkiloDÜíoílDl

íí. VlsszAF|zEÍts: 20ĺ5'ápńtis5' 38620689 Ft haíminmyo|cńi|lĺó.h9lszá2búszozor.hłĺ5áInyolęvőĺki|ćícÍTĺiű(
12, VIsszAF2ETÉs: 20í5'jú|í!55. 38620689 Fl harnincoyo|cmi|liÓ.ha|gázhúszezeÍ.hđls?áznyolcffinkiĺšncrolinĺ

13. v|sszAF|fETÉs: 2oĺ5- okióber 5. 38 620 689 Ft haímincnyolcmi||ió.hôtýózhüsrczoí-háĺszäřfiyolNankilcnc ĺorit]ĺ

ĺ4' VtsszAF|zETÉs: 2o16'január5' 386206B9 Fl harmincnyo|cmiuió.halszázhüszozoÍ-hal5záznyolcvonkiIcNíoritrl

1 5. V|sszAF'zETES: 201 6' ápri|is 5. 38 620 689 Ft hamincnyo|cmilliö.hatszázhĺiszezer.hal5záayoĺcvankiĺcnc íoÍřll
í6. VlsszAF|fETÉs; 2016. jútius 5. 38 620 689 F( haminmyo|cmillió.hatszázhlsrcze..haisuáayo|cvankĺ|cnc forínl

17. V|sszAF|zETÉs| 2016.oHóber5' 38620689 Ft harńincntb|cmi||lô.halszázhúýozor.hatŠz.42nyö|wiloĺíi|encÍoÍinl

ĺ8. V|sszAF|zETÉs: 2o17'január5' 386206s9 Fĺ hamincnyo|cmi||ió.halszázh.isezer.halszáayo|wanki|cnaĺo.iíl|
19' V|sszAF|ZETÉs: 2o1 7' ápritis 5' 38 620 689 Ft harmincnyo|cmi||ió.hatszäzht}szezeĺ.lratszádyolcvankí|clc Íońn|

20- V|ssfAFlzETĚs: 2o17.ĺúlius5' 38620689 F( haíńincnyolcmi|lió-ha|százhÚý'ełe'J|aIszáfnyolcvaný.i|cłcíor|nt

2í' vĺsszAF|zETEs:2017'október5. 38620689 Fl hamincnyolcmilti&hat5zázhú*zer.halsuáznyoĺcvanki|cncíoŕint
22. V|sszAF|ztÍÉs: 20íg' januáí 5. 38 620 689 Fl hamincnyo|cmi|lió.holszäzhÚ*ezcÍ-batgáÚyolcvanki|cnc Íoínt
23, V|sszAFlzETÉs: 20ĺ8. ápri|is 5. 38 620 689 Ft haímincnyoĺcni|liôhalszá2húszozcí-ha(Ýámyolwonki|9rc ĺoíint
24. v|sszÁF|zETÉs: 20'ĺ8.jú|ius5' 38620689 Ft hamincnyaĺcmilĺi&hatszázhúřez€r.halsíáznyotwankilenqíoŕinl
25. Vlssz^F|zETEs;20í8,oKóber5. 38620689 Fĺ hamĺncnyolcmiĺ|iô.halszázhúszezar-hatszáayo|wankĺlcncÍoÍÍnl
26. v|sszÁF|zETÉs: 2o19.január5. 38620689 Ft hamincnyoĺcmit|ió.halszáŽhdsEzof.hatszäĐyo|ďankilcncĺońnt
27. V|sszAF|zETÉs: 20í9. ápri|is 5. 38 620 68s Ft hamincnyoĺcmiĺliôhalszázhúrczeŕ-hatszá4yo|wankilonc íoÍint

28. V|sszAFEErÉs: 2oí9' jútius 5. 38 620 689 Ft hamincnyo|cmiĺ|iô.hatszáfhúszezeÍ-haĺszáznyo|wf,nkilenc ÍoÍinĺ

29. VlsSzAF|zETEs:20í9.októbeÍ5. 38620708 Ft hamincnyoĺcmil|.ó.hat5zázhúszezer.hélszáayoĺcÍorint
Amennýben a tör|esztés esedékessége nem munkanapra esik, akkor a torlesztés esedékessége a
kÖVetkezó munkanap szabá|y szeÍĺnt kerÚ| megá|lapÍtĺisra'

5. Előtörlesztés

A Hite|feIvevô "7 ÁszF-ben' és a je|en Szeĺződésben meghatározott feltéte|eknek maradéktalanu| megfe|e|ő
E|őtödesaési ÉrtesÍtönek legkésőbb a benne megje|ólt e|őtÖÍ|esztés napját mege|őzö |ega|ább 1o'
munkanapon de. 10 óráig a Bankhoz tórténő eljuttatásáVaI az esedékességĺ időpontot mege|ĺĺzően, kÜ|őn dIj
megÍizetése né|kĺil vissuaÍizethetĺ a Kti|csont, illetö|eg annak egy részét.

6. Eĺőfe|tételek

Az ÁszF-ben meghatározott Eĺöfie|téte|eken kĺvÜĺ, i||etve azoktó| e|térően a Fe|ek az a|ábbi Előfe|téte|eket
éýVagy E|őfe|téte|i imtokat ĺs kikötĺk:

6.í. Előfelté{élilřatok

6'ĺ.1. Jelen szeÍződés hatályba|épésének előfe|téte|e az Ügyĺethez kapcsolidóan a Bank és a Magyar
FejIesztési Bank Zrt kozött |étrejott Refinanszírozási szeÍződés hatá|ybalépése.

6.1.2, Je|en Szerződés a|apján tÖrténő Kö|csÖn folyósĺÍási e|őfe|téte|e' hogy a Bank a számára megíe|ell
foÍmában és taÍta|omma| megkapia a Hĺte|felvevő va|amennyi, más hiteĺinÍézet á|t]al Vezetett valamennyÍ
pénzfoÍga|mi számÍája (i||efue azon szám|ái, amelyekkeĺ szemben azonnali beszeděsi megbízás
benyújtasanak Van he|ye) Vonatkoásában az azonnali beszedési megbízas benyÚjtásához szÜkséges, a
számlavezetö hite|intézet(ek) tudomásu|vételét igazoĺó fe|hataĺmazó leve|et(|eve|eket)' me|y(ek) a|ap!án a
Bank jogosu|t arľa, hogy a szerződesbó| eredö, a Hĺteĺĺelvevö álta| meg nem fizetett esedékes kőVete|ését
azonna|i beszedési megbízás benyújtásával e|égítse ki.

BBUHSŃI szERzóE
kejegyeł:
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6,2, Továbbĺe|őfe|tételek

6'2.1' A szeŻödés hatá|yba |épésének és a hite| nyÚjtásánĐk eĺóíeltóle|ú. hogy íł |{ito|Bľo0riln1
lebonyo|ĺtására e!őĺÍánrzott keretbő| mé9 megfe|eló Összeg az MFB zÍt, rondo|kozóslro úi|ion (sfatJrrd
keret) A Szerződés hatá|yba |épěsének és a hite| nyújtásának c|őíeĺtótele, hogy a }{ite|pľo6ľam
|ebonyoĺítására e|óĺrányzott |egfe|jebb 20'000.000.000,.F|, azaz Húszmĺ|liáÍd foÍĺnt öss.egbÔĺ még megÍe|Ů|0
összeg az MFB zń. rende|kezésére áĺ|jon. és a Hite|intézetnek az MFB Zrt..Věl szěmbeni
kdte|ezettsé9vá||alása íe|ső határát je|zö. az MFB zń. á|ta| idöĺó| ĺdóÍe megä||apĺtott bank| lĺĺnĺt mogĺeĺol{'
részben kihaszná|atlan legyen (szabad |ĺmit).' és a Hite|intézehek az MFB Zĺ'-vel szemboni
köte|ezettsé9vá|ĺa|ása feĺsô hatáÍát jelző, az MFB Zĺ1. äItal idófól időÍe megá||ap|tÖtl banki |imit 

'negÍe|e|őÍészben kihaszná|at|an |egyen (szabad |ĺmĺt).

7. Biztosítékok

A Híte|ĺelvevőnek a je|en Szerződés a|apján a Bank fe|é keIetkezo kótelezettségei biztosítékáuI az a|ábbiak
szolgá|nak:

(1)
. Biáosítéki szeŻődés megnevezěse: FeĺhataImazl levé| azonna|í beszeděsi megbizäs benyújtäsám

szerzódö felek:
szerződéskotés dátuma:
Biztosítéki szeződés száma:

- Szerzódő felek:

8, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

BANK ES A HITELFELVEVO
2009.oktober....
sF|.MUN-09-022í-lNK.

BANK és Gaŕantĺqa Hĺtelgaŕancia zít' (1053 Budapest'
szép utca 2. 10803828-244)

(2)
- Biztosĺtéki szerzödés megnevezése: Készfi zető kezessěgvál|a|ási szeződés

Az ÁszF.ben meghatározott rendelkezéseken kívol, il|etve azokto| e|téröen ä Félek az á|ábbĺakban
ogyeznek meg:

8.ĺ. Nyĺ|atkozatok

8.í.1. A hĺtelfelvev<ĺ ný|atkoik, hogy:
. a hite|kére|em benyújtását mege|őző három éven be|ÚI áz á||amháztaĺtás a|rendszeÍeibö| juttatott

va|amely ál|ami támogatássa| összefÜggésben a támogatási szerződésben Vá||a|t ktte|ezettségét
teĺjes mértékben te|jesĺtette,

. |ejárt eseděkességŮ, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajthati kÖżtartozása nĺncs'
vagy aÍra az adóhatóság fizetési ha|asztásÍ Vagy rész|emzetést engedé|yezett'

. adlssägrendezésie|járás a|att nem á||,

. je|en köte|ezettségvá|ĺa|ása a he|yi önkoÍmánrfatokró| szó|ó .ĺ990. éVi Dc/. törvényben
meghatározoti hite|fe|Véte|i kor|átba nem Ütközĺk'

8.1,2. A Hiteĺfe|vevtĺ szavato|ja, hogy a Hite|féIVeVó, a megva|ósítani kívánt fej|esztés (beruházás) és a
jelen Szerz<idés' vaĺamint a hiteĺ (Ki'|csön(i'k)) fe|haszná|ása megfele|nek a Hite|progĺam íeltételeinek'
meĺyre vonatkozó elóírásokat kÜlonÖsęn (de nem kĺzáró|ag) az MFB z|L á|ta| kiadott -Sikeres
Magyarországéď onkormänyzati lnfíashuktúÍafejlesáésĺ Hitetprogram Termék|eĺrása és E|járási rendje
tartaĺmazza. E nyilatkozat megszegése esetén (a) a Bank nem taÍ1ozik fe|e|ősséggel az ebből eľedő károkéń
(b) a Hĺte|fe|Vevó köte|es a Bank ebbő| eredö káÍát megtéríteni.

8.2. Kĺitelezettségváĺla|ások

8,2.1' A Hite|felvevo a szeŻôdés aláĺrásávaĺ Vá||a|ja' hogy a szeŻódés hata|ya aĺatt a híte|bő|
megVa|ósulo beruházást VonatkozT ÔsszegÜ e|ötÓrĺesztés hiányában nem idegenĺti eI.

BERUíÁäsl szEuóĐ6
kéáegyek:
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8.2.2 A Hite|Íe|Vevó Vá|ĺá|ia' hogy az MFB zń. äl(a| a HitolpÍoÍ'ŕámtnôĺ kapcsolätban c|óĺń fe|této|ok6t {|'.
adatszo|gáttatási és nyi|atkozattéteĺi kötelozettslgek) teĺios|li abban az osetbon is, hä ozon Io||óloloh
e|őĺrásáŕa a hite|kére|em benyúĺtását, vagy jelen Szeztdés megkÖtését köVetően kerÜ| soř. ĺe|tóVe, hogy
ezen te|téteĺek a Hĺte|fe|vevôre ĺs alkalmazandók'

8'2.3. A Hite|íelvevő a szerzödés a|áĺrásáva| vá||a|ia' hogy a szerzódés táígyát képeuő projekĺ
(beruházás) köĺtségeit. az Úzleti tervben szerep|ő adatokat és a fo|yósĺtott támogalás Összegét az ÔllBnöŽós
cé|jára eIkü|önĺtetten nyi|Vántartja és az e|számo|ás dokumentációit a beruházás megvaĺósitásátó| számĺĺott
5 éven keresztüĺ megőrzi.

8.2.4. A Hite|te|Vevö a szeľzódés a|áĺrásáva| vá||aĺja, hogy lehetóVé teszi, hogy a Bank a Hite|re|vevÓ
gazdáĺkodását, a KÖĺcsön fe|haszná|ását és a beruházás megvalósÍtását folyamatosan el|enórĺzhesse;
ennek keretében kdteĺes fe|hĺvásÍa adatot szo|gá|tatnĺ a beruházássa| és saiát gazdá|kodásáVa|
kaocso|atban a Bank řészére.

8.2.5. A Hitelfe|Vevó kÖteĺezettséget Vá|la| arra, hogy a futamidő a|atti évekre e|fogadott éVes kö|tségvetôsét
és annak Va|amennyi módosĺtását, Va|amint féléVes táĺékozta.tóját és záľszámadäsi rende|etét az éĺfogädást
kÖvetó 5 napon belÜ| megku|di a Banknak.

8.3' Szerzódésszegés

Az Á.szF-ekben fogĺa|takon tú|. az abban íoglaĺtakat nem koÍ|átozva az alábbi események is
szerzödésszegésnek minösÚlnek, me|yek bárme|yike a|apján a Bank iogosu|t a szerzödés azonna|i hatáĺyl
feImondásära, Vagy bárme|y egyéb, az Ás.zF.ekben meghatározott Jogorvos|at gyakoÍlásáía:

. a hitelt (Kö|csön(ök)et) nem az annak cé|jáuĺ szo|gá|ó fej|esztés (beruházás) megva|ósĺtására
haszná|tak fe|, Vagy a hitel Kolcsön(ök) nem a HítelpÍogramban támogatható beruházas
megvalósulását szoIgá|ja, vagy

. a hĺte| (Kö|csön(ćik)) cé|ja nem Va|isuĺt meg, vagy

. egyébként a Híte|fe|vevô megszegi a hĺte|le| (KÖ|csi'n(ök)ke|), Vagy a Hĺteĺpľogľammal (ideértve
ki!|önösen a Hite|pĺogmmban a|äírt nyi|atkozatokban vá||a|t kÖte|ezet1ségeket) kapcsotatos
köteIezettségeít, vagy

. a Hitelfe|vevó nem fe|e| meg a Hitelprogram fe|tételeĺnek;vagy. A Hite|feĺVevő Valót|an adatot szo|gáltat a Bank, Vagy az MFB zĺt. részéíe, Vagy megszegi
adatszo|gá|tatási köÍelezettsegét, vagy

. a Po|gáÍi Tdrvényktnyv 525. sćban fog|a|t bárme|y Íe|téte| fennáll'
o A Fe|ek megá||apodnak, hogy amennyíben a Garantiqa HitelgaÍancia Zrt. készfizetó kezességvá||a|ási

szeződése nem éíkezĺk meg Bankunkhoz 2010. december 3í-ig, az hite|fe|monđási oknak számít.

8-4. Jogorvoslatok

A Hiteltelvevö tudomással bk arĺól, hogy a Kö|csőn(Ök) Íefinanszĺrozása azMFBZĺL á|ta| a Hite|program
végÍehajtására e|óirányzott keretósszegbô|, a keretösszeg teÍhéře történik. Ehnek köVetkeztěben az ÁszF.
ekben fe|soro|takon túl, az abban fog|a|takat nem korĺátozva a FeIek az alábbiakat is kikÖtik:

8.4' 1. A Fe|ek e Szeztjdés aláĺrásáVal megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a KÖ|csÖn a Hitelfelvevót
nem i|leti meg' az MFB zrt' a Bankkal a refinanszíľozási hite|sze|zödes megkötését megtagadja, azt
felmondja, a ĺefinanszirozásĺ köĺcson vĺsszaÍizetését, fe|fÜggesáését rende|ĺk e|, i||efue a Kö|cson
jogosu|aüanu| ĺgénybe Vettnek minöslj|' a Kd|csön VĺsszaÍizetését, fe|ftiggesäesét rende|ik e| il|etve az MFB
zÍt. ÍąékozlŹtäsa a|apján a meghatáíozott keíettsszeg kimerü|t vagy a Banknak az MFB zrt-Vel szembenĺ,
kÖtelezettségvá|la|ása feĺső hatě!ĺátje|fó, azMFB zÍt. áĺtal időrő| ĺdőíe megá||apított banki |imit kimerÜĺt
(a) a Szeződés a|apján a Hiteľfe|vevő számáľa řolyósĺtáśra k'erült KÖlcsÖn(i'k) Vis.szafizetése azonna|
esedékessé válik és a Hite|keret ĺgénybe nem vett része automatikusan töÍ|d'dik, ame|y a|apján a Hite|keret
rende|kezésre taÍtása megszűnik, annak terhéře a Bank további Kö|csönt nem fo|yisít' illefue egyéb
hitelműve|etet nem végez. Amennýben a Hitelfelvevő KÖlcsÖn vissfafizetési kötelezettségének nem tesz
eleget' így lejáÍt kötelezettsége ke|etkezik, a Benk a Hiteĺfelvevô részére automatikusan kényszeÍhitelt nyÚjt.
mely azonna| esedékes, a kényszerhite| kamatának mértéke a je|en Szeaődés szeńnti Késede|mĺ Kamat
mértékéve| egyen|ő, me|y kamat mértéke Változík a késedetem idószakában az aktuá|is K&H A|apkamat
értékének változásához ĺgazodóan. Ezen túlmenĺien
BtUHÁzAsI s2ERz6IÉs 7
kéąĘyek:
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(b) a Hitelíelvev<i köteles a Bank mindennemůi ebböl 5záÍmazó káÍát tnegtéíĺteni, Va|änii|)t
(c) a Bank iogosuĺt a szerződést azonna|i haláĺlyal Íelmondani'
(d) a Bank jogosult bárme|y más Jogoruos|atot gyakoro|ni.

8.4-2. 
^ 

Fe|ek e szeřzódés a|áířásáVa| megá||apodnak abban, hogy amennyiben a Hitelfe|vovl |öko
visszaÍizetési, kamat fizetési köte|ezetlségének esodékessógkor nom tosz o|ogot, vagy báĺme|y dĺjat,
kt|tséget annak esedékességekor elmulaszt megÍizetni, äzaz|e!áĺ1 kötelezottsóge ko|oĺkoäik' (a) a Błnk a
Hĺte|feĺvevő ÍészéÍe automatikusan kényszeÍhĺteĺt nyúji. me|y azonnal esedékes, a kényszerhitei kan]atának
mértéke a jelen szerződés szerinti Késedelmi Kamat méÍtěkéVe| egyen|ő, mely kamat mlrtókg Vältozik a
késedelem idöszakában az aktuá|ĺs K&H A|apkamat éńékének vá|tozásához igazodóan Vaĺamint (b) a Bank
iogosu|t a Szezódést azonna|ĺ hatál|ya| fe|mondani, il|etve (o) a Bank jogosu|t bárme|y más JogoNos|a|ot
gyakorolni.

9. áRi RENDELKEZÉSEK

9.1' A Bank, az MFB Ztt' és a forÍást biztosĺtó kü|fö|di sfékhe|yÚ nemzetközi pónzĹigyi vagy íej|esztésł
ĺntězmény é5 ezek megbízottai a Hite|íe|vevő gazdá|kodásät, a kölcsönkéÍelmet, a hiteĺ (Kö|cson(ok))
felhasználását, cél'iának megva|ósítását, a beruházás megva|ósítását és a Hiteĺprogram egyéb fe|téte|einek
te|jesulését a Hĺte|felvevóné| jogosu|t - személyesen Vagy meghata|mazott ltján - a helyszíncn is Ío|jes
köÍĹien e||enőriznĺ, A Hite|fe|vevő Vállalja, hogy ennek érdekében egyÚttmijkódik a Bankka|. az MFB Zr(.-ve|,
va|amínt a foÍľast bíztosĺtó kÜ|ío|di székhelyű nemzetközĺ pénzügyi vagy nemzetkozi íejIesztési intézménnyeI
és azok megbĺzottaiva|' résztikre adatot szo|gáltat, i||etýe megteszi a sztjkséges nyi|atkozatokat'

9.2. A Hite|fe|Vevó tudomásu| Veszĺ. hogy a szeŻödés megkötésére és a hite| (Kö|csön(tk)) nyújtására a
Hite|program keretében kerÜ| soĹ meĺyre Vonatkozĺk a személyes adatok védelmérĺjl és a kÖzérdekĺj adatok
nyilvánosságáĺól szóló 1992' évi LXllĺ. töÍvény a|apján a ktizérdekű adatok nyi|vánossága- A Hite|feĺvevő
tudomássa| bíĺ arĺól, hogy a Ptk. Bí. s-a és ä szemé|yes adatok véde|mérd| és a kÖzéľdekü adatok
nyilvánosságáro| szóló 1992. évi [Xl|l. tórvény rendelkezései szeńnt a kózéľdekÜ adatok nyi|vánosságra
hozatala üz|eti titokÍa hivatkozássaI nem tagadhatÓ meg.

9.3. A Hit€lfe|Vevó hozzájáru| ahhoz, hogy a Szeződés megkötése és teljesĺtése kapcsán a
Hite|fe|Vevórôl, i||ető|eg az .lgyĺetrő| a Bank tudomására jutott, bank., biztosítási-, vagy Üz|eti titkot képező
adatokat. információkat aŽ MFB, az MFB ĺészére a Hite|program ce|jára'forrást bÍztosító kÜ|ĺóldi székhe|yü
pénziigyĺ Vagy fejlesztésĺ intézmény és azok megbízottai, továbbá af A|ĺamĺ számvevöszék, a PénfÜgyi
szervezetek Á||ami Fe|ügye|ete és a KoÍmányzati E||enőrzési Hivata| részére kiadhassa'

9.4. A Hitelfeĺvevő a jelen Szerzödés alákásáVa| hitelĺntéŽetekről és a péńzt]gyĺ vá|la|kozásokíó| szóló
í996, évi CX||. törvény 51. s (1) bekezdésének a) pontja érte|mében hozĄáru| ahhoz, hogy a Bank a
Hite|íe|VevöÍő| minden rendelkezésre á|ló. banktitkot képező tényt, ĺnformációt, mego|dást vagy adatot
koľ|átoás mentesen a Magyar F€j|esztési Bank Részvénytársaság (székhe|y: 1051 Budapest, Nádor u. 3ĺ.,
cégjegyzékszám: 01.1o-M1712' KSH{Örzsszám: 10644371)' a Magyar Export:lmport Bank Rt. székhe|y:
1065 Budapest, Nagymezó U. 46-48, cégjegyzékszám: 01.10.042594' KsH-'torzsśzám í0949638; a Magyar
Követe|éskeze|ő Rt. székhely; 1027 Budapest, Henger U. 2/b.' cégjegyzékszám: 01-í0443319' KSH'
tör2sszám: 12226483., a Magyar Exporthite| Biáosĺtó R[ székhe|y í065 Budapest, Nagymező |J' 4648.,
cégjegrzékszám:01-10-042595' KsH-tórzsszám: 10949621; a Nemzeti ĺngat|anfejlesaő és Lakásberuházó
Rt. székhe|y: l13í Budapést. Fa|udi u.3.' cégjegyzéksám:0í-10ł45174, KSH-ttrzsszám: 13396709; a
corvĺnus Rt. székhe|y: 1065 Budapest. Nagymezö u. 464a., cégjegyzékszám: 0í-10-043547' KsH.
tö|zsszám: 12293160, a Beszál|Ítoi Befektetói Rt., €zen társaságok jogutódjai' a 2001. éVi xx. tÔrvény
mel|ék|etében feĺsorolt társaságok (a toväbbiakban ezen társaságok egyÚtt€sen: MFB csopoÍl), továbbá az
MFB Zít. részéÍB forrást bżtosĺtó nemzetklż fej|esztési intézmények (cEB, EĺB) tudomásám hozza, és
ezen adatokat, információkat érteśti|éseket aż MFB Csoport pénzugyi szolgáľtatásĺ, kiegészĺtô pénzÜgyi
szolgáItatásĺ vagy egyéb, az 1996. évi cX||. töľvény a|apjän kockázatvá||alásnak minősÜ|ö, ĺ|ĺetö|eg
biaosĺtási szo|gá|tatás|, befeKetési szolgáltatási, vagy Kiegészítĺĺ' befektetési szo|gá|tatási tevékenysége
kapcsán fe|hasznáĺhassa, azza| a kor|átozással, hogy ezen adatokat, informácĺókat értgsü|éseket - az
alábbiak kĺvéte|ével - nem hoáatja ný|vánosságía, ás nem teheti az MFB csopoľton és a nemzetkÔzi
íej|esztésÍ intézményeken kíVÜ|ĺ szemé|yek számára hozzáÍérhetÚvé.
A Hite|íe|Vevő a je|en Szeződés aláĺrásáva| hozzéiá.ru| ahhoz, hogy az MFB ZrŁ' azMFB zft. részére forrást
bĺztosĺtó nemzetkÖzi Íejlesztésĺ ĺntézmények (cEB' E|B). i|letó|eg ezek meghata|mäzottjaĺ. a beruházás
megva|ósÍtását a helyszÍnen ĺs ellenőńzhessék'

BnUHÁzÁs| sERuóbÉs
kąjegyek:



A Bank a jelen Ügy|etet egyéb hite|ügyĺeteiiÔ| eĺkÜ|rnÜ|ten tartja nyi|r,án és kśue|ĺ' af MFB ĺ1ĺ' ťtltt,l| ísott
Ö KlF azonosĺtószám haszná|atával.

9.5' A Fe|ek ezennel kifejezetten megá||apodnak, hogy a Bank jogosult a l"litr|l{€ret llite|felvevl á|tal igÔnybĺl

nem Vett részéi - e|őzetěs értesĺtést-és tbrgyalásox tärtáSát kÖVétden. külónls Íigyeienrn]Él áz Adl$ á|t4l a

t.{iie|keret fedezete terhére vá|la|t kÖte|ezeĺtségvál|alásokĺa - itíÖ|ni' (a je|en pontban a továbĺ:iakban: a

,.TÖr|és'')' A TÖrlés a|apján a Hite|keret rende|kezésÍe tańása megszrinľ. 9nni! ierhóre a Bank (i) tovút]bi

koĺcsoni nem fo|yosít. ill"we 1i1 egyéb hitelmÜve|etet nem végďz. A Trr|és ktvełkeztében a I.lite|fÉ|VevŐ

vegy bárme|y haŕmadik .'".ěĺy ď|ta| e|szenvedett káĺok tekintetében a Bank fe|e|tisséget nem Vá|la|' Ä
Feióx megeiosĺtik. hogy a Bänk TČ!r|ésse| kapcsotatos jogosu|tságát (i) a- tókenregĺe|elési rnutatl

sámĺtasárol szóĺo jogszabá|y alapján, annak megÍele|óen ńatáĺozták meg. továbbá, hogy (ii) azt annak

Íigye|embe véteĺévé| 
-köttttéŔ ri''ilogy e||entéteřezésként a Bank e|tekint a Hitelkeret rendeĺkezósre

ta-ĺásaén' mint szo|gáltatäseń ĺĺzeienoólutalék. mint e||enszolgá|tatás Hite|felvevcĺ álta|i megÍizetésétó|.

9.6. Je|en szerzodés e|választhatat|an részét képezik a Bank Vá|la|ati Aktĺv Banki Szo|gá|tatásira VonalkozÓ

Álĺ.|áno' szeÍződési Fe|téteIei' Üzĺetszabáĺyzatä, ĺl|etve a mĺndenkor hatá|yos Hirdetmény (a továbbĺakban

"óřoł.."n._ÁsżĚ-"l.ln' 
Áśzŕ-ben fogla|t rende|kezések a Fetekre nézve kÖte|ezöek. kivéve' ha a Felek

ĺĺásban kĺfejezetten ettó| eĺtéroen ál|apodnak meg'

9'7. Hiie|fe|vev<ĺ a jelen SzezŐdés aĺáĺrásáva| igazo|Ja, hogy ätvette, e|o|Vasta, megértette és e|fogadja az

Áśzr-er valamenńyi rende|kezéséĺ, továbbá 
..s".olja, hóly a Bank megvitatta vele a szokásos piacĺ

gyakor|attó| e|téró, újszerű, vagy a Bank íele|ossěgéi 
.egyo|oáiúan 

meghatározÓ rende|kezéseket, és ezeket

řrioomásul vette,.ĺÚetve elĺo-gaoja. A Hite|feMěvő ĺóvaoua kĺfejeżetten megerősĺtĺ és e|íogadja az

Üz|etszabá|yzat ',4, AdatvéäeÉm és adatkezelés, információnyújtás.. című fejezetében fog|aĺt

rendeIkezéśekei, tóvábbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott feIhataImazásokat.

9.8. Hiteĺfe|vevö továbbá jelen SzeľzodéS a|áĺÍásáVa| igazolja, hogy a Banktól étvette, és e|olvasta az

MFB Rt. á|ta| kiadott ,,Sikóres Magyarországért tnkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteĺpro9ram

Termékleĺrás és E|járási ŕend'' e|nevezésĹj dokumenturnot' és aż abban fog|a|takat megértette és e|fogadja.

A Fe|ek kĺje|entik, hogy je|en Szezodésben használt, nagy kezdóbďüve|-haszná|t íogaImak je|entése a

Szeződés e|térö rendelkezése hiányában a Termék|eíiás és E;arásĺ rend azonos megnevezésű

fogalmainak jeIentéséveI megegyezik,

Je|en Szezodést a Fe|ek a kÖzös elo|vasást és éľteĺmezést köVetően, annak tartaĺmát és jogi

kovetkezményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jrváhagyäsuk je|éül.

cégszertien írżákaIá.

Keĺt: Budapest, 2009' október 7.

Aláĺrások

ĺpnzq9i$'ąĽ4jt!9ľ:9:!4]c-"".-..."''-ľťľt9'ś't!ł9!łjJ,'qł.]]'!]"Et"rl.iĺ.ĺ'"łj|,ýľI]9"'':,':1'l1{ĺ}:iĺ.i

HĺteĺfeIVeVő:
círn:
értesítési cím:
tel:
tax'.
kapcsolattartó:

a Bank:
c[m:
értesíiésÍ cím:
teĺ:
fax:

LBANK ZRT
,!''fiĺ.Ď

tér .í

kaposoIattartó:

Q*łoĺorĺ a-''3%/,,+xcł Fź' L,/.'u}

í.<..-.'-'+

I
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1. Mo||ók|at

Lehívásĺ Ertesitó Íormája

LEH|VAsĺ ÉRTES[TÔ

cÍmzett: KeÍeskedelmi és HiG|bank zrt.
lnkoÍmányf atok Főosztá|y' Tamás Marĺanna fi 9yehébe

Ki]ĺdi: Budapest FőVáros V|l|, kerulet Józsetváľosi onkormányzat

Tárgy: Budapest Fciváros Vll|. kerü|et JizseÍváĺosi Önkormányzat
1 í20 000 000 Ft összegű,2009' október 6. nap|án ke|t Beruházásĺ szerzódés

Hivatkozunk az á|ta|unk, mint Hite|feĺvevó, és az Önök, mĺnt Bank krzÔtt ĺétreiÖtt. fenl meśjelÖ|t
Szeĺz ödésre. A Szezöděsben meghatározott foga|mak a ie|en Lehívási Ertesítôben is ugyanaft ĺe|entik.

1. Éńesĺtjtjk Önöket. hogy Kcilcsönt kĺvánunk igénybe Venni, az a|ábbiak szeíint:

Összeg: [tssZEG SZÁMMAL És BETŰVELI IPÉNZNEMľ
Fo|yósitás Napĺa: IDATUM]

2. Megerösĺtj{lk, hogy a szeződésben fog|a|t eĺifeltéte|ek mindegyike tetjesÚl a ie|en Lehĺvási Értesĺtö
napián

3. Tudomásul Vesszük, hogy a je|en értesĺtö átadása Visszavonhatat|an köte|ezettségvä||a|ásunkat
je|enti a fentjek szerinti Kölcsön Íeĺvételére,

Keli: BUdapest, dátum

Tisáelette|:

BUdapest FóVáros V||ĺ. kerĺjĺet Józsefvárosi Önkormányzat Poĺgármesteń HivataI képvise|etében:

A|áírás:.'.'........' A|áírás:..''.......'.

Név: --..'........''.. Név:.......'..'......

Beosztás: Beosztás:

+ 
MôsszEGET (isJx sfiNíM^L ÉsBEŃEL MiR\a E IEG'ELÖL\I

BRuľtÁzNI sEEótŕs 10
kéfje9yek;
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2. Muĺĺlih|oĺ

Elótör|esztésĺ Értesĺtô Íomtája

ELoTtRLEszTÉs| ÉRTEslTo

Címzetĺ: Kereskedelmi és Hitelbank zrt'
tnkormányzatok Fóosztá|y, Tamás Maĺianna ĺigyeImébo

KĹjĺdi: Budapest Főváros Vl|l. keruĺet JózseÍvárosĺ Önkormányzat

Tárgy: Budapest FöVáros V||l. kerú|et Józsefuáfosĺ Önkonnänyzat
1 120 000 000 Ft összegü' 2009' októbeř 6' nap|án ke|t Beruházásĺ szgľfódés

Hivatkozunk az álta|unk, mint Hĺte|feĺvevö, ěs az tnök, mĺnt Bank közőft |éĺíejótt fent megje|o|t szeŕzódésre,
A Szerződésben meghatározott fogaImak a ielen éńesÍtésben ugyanazt ieĺentik.

ĺ. ÉrtesíqÜk onÖket. hogy az a|ábbiak szeĺint e|őtôr|esztést kíVánunk teĺjestteni:

tsszeg: ttsszEc szÁMMAL És BETUVEL] IPÉNZNĘMľ
E|ötörlesztés Napja: [ĐÄTUM]

2. Tudomásul vesszük' hogy a je|en éĺtesĺtó átadása ýisszavonhatat|an kotelezettségvä||a|ásunkat
jeĺentj a fentiek szeÍinti elótÖńesztés teljesĺtésére.

Kelt: Budapest' dátum

Tisztelettel:

Budapest FőVáros Vĺ||- keri]|et Józsefuárosi onkormányzat Po|gärmesteÍĺ Hivata| képvise|elében:

i d ÔsgEm xÉsjÚti ÝiIíNíAL Ěs BEÍuvÉ xilRvr s N ĚcjEffi._t
BtuPńzlsl sEpórÉs r 1
keje!ĺyek:



L.jt Í/,l ĺi},ĺ.,'ĺ,:l

o
l(&.I.|

K&H BankZrt.
onkományzatok és EU ProjeKek Igazgatósága
1051 Budapest. Vigadó tér 1.
Telefon: (06 1) 483-5072
Fax; (06 1) 483 5060

Szeruődés
,,s| KERES rvlnovnRo RszÁc ÉRr"

oNKoRMÁNYzATl INFRAsTRUKTÚRA FEJLEszTĚsl nrepRooRłľl

zoog. oxĺóseR z' run'p.lÁH ÉĺRe.lÖĺĺ
SFI-MUN-09-221/2.s2.

2 563 0oo 00o rľ osszecu

aęRuFĺÁzÁsl ľlIĺEt.szeRzŐoĚs

BuDAPEST rÔvÁnos vlľ. xERÜlęr.lozsEpvÁnos öľ.łxonľvlÁľYzĺĺn

És

K&H BANK ZRT.

xozoľr

, @9@#.'
céglegrzéksam: cg. 0ĺ-10.0410{3 Nýfuántenój FóváBi BiEság, hłot cé9bíícá9
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A JELEN BERUHÁZÁS| HITELszERzlDÉs (a továbblakban: a "szař"ódć'5")(í) BUDAFEST FóvÁRos Vĺl|. KERIILET JlzsEFVÁRos| tĺxonl,ĺÁĺľzĺr, ĺllrulynok szÚkhĺl|ytl: [1ĺ)t}ż
Budapest' BaÍoss ulca 63'67]. adószánla: ĺ5508009.2-42, a lr4agyarorozági Vo|ksbá|lk zÍt.|.lť'| V6?'oĺŮĺt
pěnzíorga|mĺ szánrla száĺna: 14'ĺ00309.10213949.0.l000008. mĺňt hite|ĺ6|vevó (a tovĺłbbiükbani a
"Hite|felvevő'), és

{2| a K&H BANK zRt., ame|y a Fővárosi Bĺróság mint Qégbĺrrsäg ä|(a| cg. 01-.|0"041043 számon
bejegyzett magyar hite|intézet' ame|ynek bejegrfetl székhe|ye: í051 BudaÍ,est. Vigadl tór 1., ädls7^án]a:
í0ĺ95664-444' mint hitehyú.itó (a továbbiakban: a "Bank")

(a továbbiakban Hite|feĺvevó és Bank kii|Ön.kü|Ön: ..Fé|'', egyűttesen: a "Fe|ek.) kÖfÖtt jött |ótÍe, af a|u|íÍt
he|yen és idöpontban, az aläbbi íeltéte|ek szeÍin(.

A HitelfeĺVevó iudatában van annak' hogy részéľe a Bank e szerzódés aĺapián az ÖNKoRMÁNYZ^T|
INFRASTRUKTÚR^ FEJLEszrĚsI H|TEIPRoGRl\M keretében ío|yósĺt kö|csônt. A hĺteĺ for.ását a Magyar Fejĺoszlěsi
Bank zÍt. abból a cé|ból hozta |étre, hogy hosszú|ejáraĺú forrássa| támogassa helyi Önkormányzatok
iogszabáĺyban meghaÍározott feIadatainak teljesítéséhez 5züksÖges infrastfukturá|is beľuházásait.

A FELEK A KÖVETKEZoKBEN ÁLLAPoDNAK MEG:

1.1.

A HiłelkereÍ; lgénybevétel; Fo|yósítás

Hĺtelkeret

. összege: 2 563 ooo o0o Ft (Kettőmĺ|liárd.ötszázhatvanhárommil|ló foilnt)
Amennyĺben Magyarorság hivata|os pénzneme az euíó |eszt akkor a Kö|csön (Hite|keret) devizaneme a
hivata|os átvá|tási áľfo|yamon automatikusan euróvá a|aku| át. Ez a vá|tozás a szerződés fenná||ását és - a
kamatszámĺtásra Vonatkozó szabá|yok kivéte|éve| - egyéb fe|tételeit nem érinti.. Rende|kezésre Taĺtási Idöszak: 2009'november 2..tó| 201'ĺ. oktÖbeÍ 4,.io
- LeĺáÍat naPja: 20ĺ9. októbeÍ 5.. A HitelkeÍet nem feltciltódő je|ĺegĺl.
- A Hite|keret nýĺvántartására szolgá|ó számla számal 1o4o214249555648-545420M

1.2. A Hite|kere{ igénybevétele

A HÍte|felvevő az ÁszF-ben és a je|en szeÍződésben meghatározott Íeltéte|eknek maradékta|anuI megfe|etó
LehíVási Értesĺtönek a Bankhoz łtĺĺénö eguttatásáva| veĺetĺ igénybe a Hite|keretet' A Lehívási Érteśĺtőt a
Hite|fe|vevö'a |ehívás megĺelölt ĺdőpontját megelőzó |egkésöbb 3 munkánappeĺjuttatja e| a Bankhoz.
A Lehívási Ertesítő a|apián igénybe Vehetó |egkísebb kÓ|csönösszeget a Fe|ek nem hatÄrcfzákíť|eg.
A Hitelkeřetnek megfeĺe|ő összegii kÖ|csönt a Bank, Va|amennyi Eĺöfe|téte| megva|ósu|ását köVeĺően
bocsátja a HiteIfe|Vevő rende|kezéséĺe.

.|.3. Folyósĺtás(ok)

A Bank a Kó|csón(ôk) Ôsszegét jóVáírja a Hite|fe|Vevö hite|technikaisámĺáján.

és a Bank által
dokumentum (a

ĺo'lv.os.'ląsh- ä!Úłctoľ-czé!'Iąüď-be,nutatn.'-ą. ę[enrezĺ-ese.łueĺą
a jogosultja javára kiállÍtott átultúásifięgbjuąg!.kę.[éta!rc-é-ĘeÚrct.ą..-.-
í.3'1 . Fo|yosĺtási fe|téteĺek:

(a) Hite|íe|Vevő képvise|őtestÜ|eti hat'áÍozata a hite| fe|Véte|éró|
(b) Garantiqa Hite|garancia ZrL készfizető kezessfuvá||a|ását igazoló a|áĺrt szándéknyilatkozat

Bankhoz t.ińéno beérkezése a Hite|keíet rendeIkezésre taĺtási ideĺén be|Ü|

BERUttÁsI 
'EruóDÉskéĐegyek:
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2' A Kö|csön(ök) cé|ja

f.1. Ahĺte|konstrukcióá|talánoscóua

Általárros beĺuházási c€|ok (2. hitelcé|): közutak öpĺtóse, Megúju|r energiaforíások häsznos|tťĺsť|vat
kapcso|atos beruházások, közvilágíĺási ls önkorĺ]ränyfatí ĺn|ězmények béĺsó vĺĺágĺtäsi há|lzalánđk
íej|esżése, korszerűsĺtése, önkoÍmänyzati tulajdonú |étesílmények f6|ů'i|täsa, ogyób rcndofôsi ĺBrvohhou
kapcso|ódó infrastrukturá|is beruházások, város. és to|epÜ|és.rehabi|itácĺó te|epÚléstufiŚzlíkái ÍojloŠżté5Úk
finanszĺrozása' az egyetemes postaĺ 'szo|gá|tätóVa| kotött szezödés a|apján VégzBtt ĺJostai tevékenység
(fe|véteĺ ésfuagy kézbesítés) e||átásáva| kapcsoĺatos beruházások ÍinanszíÍozása, egyéb, az ÖtV. á!la| ô
helyĺ önkormán}uatok számáÍa e|óĺrt kote|ező és önként väl|aĺt fé|ädatok te|jesĺtéséhee sfüksógcs
inf rastrukturáĺis beruházások.

2.2. A Kö|csön fe|haszná|haĺó:

a) táĺgyi eszközokbe történő beruházáshoz, beszePésheŽ Vagy létesĺtéshez. a beszerzett táÍgyi
eszkozök iizembe he|yezéséhez, ezek rende|tetésszeni haszná|atbavéte|éig Végzeĺt tevékenység
(szá||ítás' íizembe he|yezés. kózvetités stb.), vagy a beszeÍzéshez hozzákapcso|hôtó égyéb
tevékenységhez (tervezés, e|ökészítés. lebonyolítäs}. Vagy a meg|éVd tárgyi eszkÔzök bcĺvĺtéséhez
haszná|ható fel, továbbá

Ę a beruházashoz és a Íejlesztéshez kÔzvetIenĹil kapcsolódó' egy egész üzemre vona(kozó licenc'
know.how.k vagy nem szabada|mazott technikai łudás vásár|ásához,

c) a tárgý eszköz felújítasáho1 ańe|y az eĺhasználódott tárgyi eszkdz erédeti á||aga (käpacitása,
pontossága) he|yreáĺlĺtását szo|gá|ó, idöszakonként Visszatéró o|yan tevéĺ(enység, ame|y
mindenképpen azza| jáÍ, hogy az adotĺ eszkiiz élettartama megnÖvekszik. eredetĺ müszakĺ ál|apota.
te|jesítőképessége megkÖze|ítóen Vagy teljesen Visszaá|ĺ, aŽ elöál|ĺtott termékek minősége vagy az
adott eszkÖz haszná|ata jelentősen javu| és így a íe|újítas póuó|agos ráÍordĺtásábó| a ĺlvöben
gafdasági e|ónyök származnaki feĺÚjĺtás a korszerÚsĺtés ĺs, ha az a koÍszerű téchnika
a|kalmazásáva| a tárgý eszkÔz egyes réveinek az eredetitől e|téÍő mego|dásáva| vagy
kicseréléséVe| a tárgyi eszköz Územbiztonságát, te|jesĺtőképességét, haszná|hatÖságát Vagy
gazdaságosságát nöVeIi.

Beruházás és/vagy fe|újĺtás csak önkormányzati vagy Önkormányzati kózos tu|äjdonban |éVő
|étesÍtményeken végezhető e|' A beruházäs Íáęyi eszkózeinek bekerü|esi éńěkébe tartozó téteĺek a
számvĺteĺrö| szó|ó 2000' évi C.Iowény 4748.' 5í ' s.ai szerĺnt számolhatók e|.

2.3, A Kölcsön nem haszná|ható fe|:

bérelt ingatlanon megvaĺósított beruházás finanszĺrozására
ĺngaflan vásárlására
más kö|csön kĺvá|tásra' továbbá üz|etrész, ĺészvény vagy forgóeszköz megvásäí|ásra

2.4. Ahĺteĺprogramban elszámolhatóköltségek

A beruházás költségvetésében azok a kr|tségek számoIhatók e|, ame|yek elengedhetet|enijI szúkségesek a
beruházás végrehajtasához, és megfele|nék a köItséghatékonyság e|vének, nem halad,iák meg az adott
pĺacon áľtalánosan elfogadott méítéket. Az e|számolás során a kt|lsęgeket szím|a vagy azokka|
egyenéľtékti számvite|ĺ dokumentum benyújtásáVa| keĺl ĺgazo|ni. Je|en Hĺte|szerziidés a|áĺrását ktvetöen és
az ea mege|őző 6 hónap során keletkez€tt szám|ák kiegyenlítésére haszná|hab fe| a Hĺte|keret.

2.5. A Kölcsi'n(ök) cé|ja a Íentĺek ftgye|eřnbevéte|éVel az alábbl beruházás megvalósítása:

A beruházás cé|ja alapián a Magyar Fejĺesáési Bank álta| közzétett' onkormánrzati |nfrastÍuktúra
Fej|esztesi Hite|prograin szerint meghatározott 2. hĺte|céI kereteĺn belú| megva|ósítható beruházások.

Kamat' Díjak

Kamat|áb

BEŔUľĺđÁsl szERfóDÉs
kézjegyek:

b)
c)

2

3.1.
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A Köĺcson(ok) után Íizetendő Kanlat a|apjáuI szo|gá|T éves Koĺ).)ät|tlb mÔľtékc:

Vá|tozo. a Hĺteĺkeret teÍhére tÖrténó eIsö Kći|Ĺsön íolyosĺtásŕI esetén az e|st' Fłr|yÓsÍlás nłrĺ)(úíi
negyedévének e|sÓ napián (amennyiben a naptáľi negyédéV e|sö napja ĺtem munkanÚp, akkłrľ ał tlzt
megelőző munkanapon) érvényes 3 havl EuRIBoR Kamat|áb Bázĺs + 3,5 % KamatÍóś'
A lJite|keíet teÍhére ío|yosĺtott továbbĺ Kölcsön(ok) esetében a fo|yósĺlás dátumának megÍe|o|ö nüpl{łÍi
negyedéV e|so napján (amennyiben a naptári negyedéV e|sö napja nem munkán8p, akkot ał azt mogetőzó
munkanapon) érvényos 3 havi EUR|BoR Kamat|áb Bázls + 3,5 % Kamatrés aŻ irányadÖ. figyelommel a
3.2. pont szerinti kamat|áb Vá|tozásra is.
A GaÍantiqa Hite|garancia Zrt' álta| nyujtott készÍizetČi kezességvá||a|ás dĺja a l-{ite|íeĺVevöt teÍhelí.

3.2. Kamatĺáb vá|tozás

A Kamatłáb minden naptáĺi negyedév e|sô naPján (amennyiben a naptäri negyedév e|sći napja ntĺn
munkanap, akkor af azt megelőző munkanapon) éĺvényes 3 havi EUR|BoR,mi nt Kamatláb Bázis értékóhtlz
igazodva' azza| megegyező méĺtékben és azzal egyĺdejÜ|eg váĺtozik' a soron kÖVeĺkezö KamatperiódUsra,

3.3. Kamatperiódusok

Kamatperĺódusnak minősijl a Fo|yósĺtás Napjátóĺ a Foĺyisĺlás Napjänak megfé|e|ő naplári negyedév uto|só
napiáig terjedő időszak, továbbá ezt kÖVeĺoen mĺnden naptáń negyedév a LejáÍat Napjáig, i||elve - ha a
Lejáľat Napja nem az adott naptáÍi negyedéV uto|só napja - a Lejárat Napjának megfe|elö naptáÍí negyedéV
e|ső napjátó| a Lejärat Nap'|áĺg terjedó időszak' ,Ąz uto|só Kamatperiidus szempontjäbó| a Lejárat Napjáva|
egyenértékÚ az a nap, ame|yen a Szerződés bármeĺy okboĺ megszűnik.

3.4. Kamatfĺzetés

- A|apja: a mindenkor fenná|Ió Krlcsön tartozás összege, a Kölcson igénybevéteĺétó| a tóńesäett összeg
jóVáírasáíg

- Esedékessége: minden naptárĺ negyedéV uto|sl Banki Munkanapján. iIletve a LejáÍatNapján
- MegÍizetés módja: a Bankná| Vezetett Hĺte|technikai számla automatikus banki megterhe|ése az

esedékességkor'

3.5. Projektvizsgá|atidÍj

. Mértéke: 1,19%

. Esedékessége: e|só Ío|yósítás napján
- A|apja: a te|jes hite|keíet
- Megfiz€tés módja: a Bankná| vezetett Hiteltechnikai számĺa automatikus banki megterhelése

az esedékességkoÍ.

3.6. Késedelemĺ kamät

Hitelfe|Vevő késede|mi kamatot fizet minden olyan Összeg után, ameĺyet e|mulasa az esedékesség napján
megfizehi' A késede|mĺ kamat méÍtéke a késede|emmel éÍintett tőketartozás vonatkozásában a Bank - a
le'iárt tartozás ke|etkezésének idópontjában hatályos - Hirdetményében meghatáÍozott K&H A|apkamat és a
Hirdelmény szerinti késede|mi kamat egyÜttes mértékéVel azonos, a kamat. és kö|tsegek után f|zetendő
késede|mi kamat a mĺndenkori Hirdetményben fogla|tak a|apján kerü| feĺszámĺtasra.

4. Visszafizetés

A Hitelfelvevö kóte|es a kinńlevő Köĺcsł'noket
fogĺa|tak szerĺnt visszaÍizetni a Banknak.

Törlesztésĺ Ütemterv

1. VĺsszAFlzETÉs: 2012'októbeÍ5' 8837s3ío
2' V|sszAF|ZETÉs: 20ĺ3,jénuáf5. E8379 31o

a ie|en pontban meghatározott TörleszÉsi Ütemtervben

Ft nyolctnnyo|millíeháÍomýázhetvenkiIeneaí.háDmzáztĺz íođnl
Fl nyolďannyo|miĺli&háromvázhe1renki|en€zer.hárcmszááĺz íońnI

8nunÁasl sEuóĺis
kejegyek:
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3. V|ssZAF|zETEs: 2013. áprĺlis 5. 88379 3ĺ0 Fl nyolwantryo|cmĺ||ió.híromgzíuhütvBnki|únüoľsí"lĺí'Üĺ|*2.t]1(:ĺÜÍłil
4. VtsszAFlzETÉs: 2013.jÜ|íus5' 8837931o ĺ:ĺ nyolcvannyr|gnitĺiô.łri|rom3zjlĺroĺvqnhiĺon€żoĺhłíoĺll$łáŹllłĺ(\'ł|!
5- Vlsszl\F|zErÉs: 2o13.okllber5. 8B3793ĺo Ft nyolcnnnyolčmí||iT.háĺom$?ś2hülvóňkilütl&Íĺ{'hítřołLÝzrlxt|;l.oĺi|ll
6' V|sszAF|zETĚs: 2014. iaouá. 5' 88 379 31o Ft nyo|cýaĄnyo|6)ilIiö.hôíom5fa:holýotlhi|Úncézeť.lúrcmsíä;cĺí ío|inl
7. Vĺssz^F|zETÉs: 2oi4. április 5. 80 379 31o Ft nyolcwnńyo|mi||ĺó.łtáron|$uáIhotvónkí|onmzcr'háanÜŽó?tl' toli|ll
8. VĺsszÁFĺzETÉs: 2014'iúĺíus5. 8837931o Ft nyolcvaĺnyo|mit|ió.háromszázhÜtvĎnkiloĺre:eí.lĺĺrcmsžé|žrĺł'íolĺltt
9. V|sszAF|fgTÉs: 2oí4. októbeÍ 5. 88 379 31o Ft nyoĺwönnyo|milliö.härcmszäzhĚlvonkl|cnČěrcr-háíonr$,'ü7xí8 ĺoíIill
í0. v|sszAF|zETEs: 20'|5,ianuár5. BB3793'|0 Ft nyolc€f,nýolmĺI|ió'háĺońsřázho|vgnkĺ|aoccerJlároĺnsfíuĺäÍoř|n|,ĺĺ. V|sszAF|zETÉs: 2015.ápíi|is5' 883793ĺo Ft nyotcvonnyotm|Ilió.há.om5zázhólvonĺii|cnceeFhäĎm5fńÍlŻÍodĺt
í2. VlsszÁF|zETÉs: 20Í5.július5. 883793í0 Fl nyo|wannyo|mit|íó-háromszázhclvonki|cnccfoť.|láomĺ7ńíĺřĺorht
í3' V|ssuÁF|zETÉs: 20ĺ5.ok|'Tber5' 8837931o Fl nyo|Wannyolmiĺ|iô.häíoms2ázho(vénki|onco4ŕ.hóírmsráłtífío!Íĺ
í4. V|sszAFłzETÉs: 2016. ĺanuáÍ 5. 88 379 31o Fi nyo|Nannyo|mi||ió.háromEńzholvcĺki|en@etsháíomszááif rońn(
í5. V|ssz^F|zETÉs: 20í6. ápń|is 5. 88 379 3ĺo Fl nyo|wannyo|Đillió.háÍomszázhcĺvcnkl|cncozeí.hámmyôttif Íoriilt

ĺ6- V|sszAFĺzETÉs: 2o16- 

'.úlius 

5. 88 379 31o Ft nyotNanoyo|mil|ĺ&hárorczázhetvonki|cnco7oÍ.|ráffil9fááiż ío.iítl
17' V|sszAF|zETEs: 2016. október 5' 88 379 3l0 Fĺ nyolcvannyo|mil|ió.hárcmtázhotve nki|oncosŕ|iámń.váz'llĺ Íořĺnl
í8. V|sszAF|zETÉ* 2017.!an!áí5. 8837931o Ft nyotgvannyo|ffiitlĺ&háÍomsrázhelvęnki|en@zer-hárcrozôzt|zíoílĺt
19' VlssZAF|zEtEs: 20í7.ápńĺis5. 88379310 Ft nyoĺcvanÓyoĺWillir.hárcmszázhetvonki|entrzoř.hárcmsfáŽíĺfŕorĺnI
20. V|sszAFlzETĚs: 20í7.jÚ|ius5' 883793ío F( nyoĺcvannyo|miĺIió.háomsázho(vonki|oňcezor.häDmsŻÉztĺzÍorint
2í. V|sszAF|zETÉs: 20í7'ok(iber5. 8837931o Ft nyo|ďannyoĺmil|íô'háÍoosááetv€nkilencerer.häEnszóáizĺoíint
22. VlsszAFlzETÉs) 2o1a'januáÍ5. 883793ío Fl nyoĺcyannyotmi||ió-háńrczázhetv€ÔkitencezeÍ.három9záz|ífíoíĺnt
23. V|sszAF|zETÉsl 20í8.áP'ilis5. 8837931o Ft nyo|cvanńyot6iĺ|io.härcmsrázhetvenki|encezer.härcmszáztizÍodnt
24. V|sszAF|zETĚs: 2016.júIĺus5. 883?931o Ft nyo|wannyolmĺt|i6ł|áíorezázhetvenkllen€eFhárcmsŽáztĺzÍoÍĺnt
25' VĺsszÄF|zETÉs: 2018' oKóber5. 88 379 3ío Ft nyoląannyoĺmit|ĺôhárcffiázhelvonkilencereí.hárcmsz.ííz ÍoÍinl

26. V|ssfÁFlzgrEs: 2019. januér 5. 88 379 310 Ft nyo|wanoyolwi|ĺi&ľiárcruzázhetvenki|encercr.háÍonszááĺz Íodnt
27. v|ssZAFĺzETÉs: 2oĺ9. ápń|is 5. 88 379 3ío Pt nyoĺffinoyo|mí|lió.háromszázhotvenkĺ|oncoÉŕ.hárcmvázlĺzÍoĺnl
28' V|sSzAF|zETÉs: 20ĺ9.jútius5. 8837s3ĺo Ft oyo|cvannyolmi|ĺí6'háíomzázhotv9nkitencezeí-háomszááĺzíoíiot
29. V|sszÁF|zETEs: 20í9' októbeí 5' 88 379 320 Fl nyo|wannyo|mi||iďláromsáfh€tvenkj|ence&r.hárcmszázhúsz ÍoÍínl

Amennyib,en a tör|esztés esedékessége nem munkanapÍa esik, akkor a tór|esztés esedékessége a
kóVetkezö mUnkanap szabá|y szerint keřÚ| megä||apÍtásÍa.

5. E|6ttir|esztés

A Hitelfe|vevö az ÁszF-ben, és a jelen Szerződésben meghatározott fe|téte|eknek maÍadékta|anul megĺe|e|ö
E|ótoÍĺesaési ÉrtesÍtőnek ĺegkésóbb a benne megje|ölt elótorlesaés napját mege|özö |egalább 10.
munkanapon de. 10 óráig a Bankhoz torténö e|juttatásávaĺ az esedékességi időpontot mege|ôzłjen' kü|ön dĺ
meg|zetése néĺkI]l visszafizetheti a Kö|csönt, i|lető|eg annak egy részét'

6. Elóte|tételek

Az ÁszF.ben meghetározott E|öÍeĺtéte|eken kĺVü|, i||etve azoktóĺ eltérően a Fe|ek az alább' E|öfe|téteĺeket
ésfuagy Előfe|tételi iÍatokät is kiki'tik;

6.í. Előfeltéteĺiiratok

6.1',ĺ. Je|en suerződés hatá|ybalépésenek eĺőfe|tétele az Ügyĺethez kapcso|ódóan a Bank é5 a MagyaÍ
Fej|esztési Bank Zrt közÔtt |étrejött Refinanszírozási szerződés hatá|yba|épése.

6.í'2. Je|en szerzijdés a|apián tÖrténő Kolcsön fo|yósÍtási e|ófe|tétele, hogy a Bank a számáťa megfe|elö
tormában és tartalomma| megkapja a Hite|fe|Vevö va|amennyi, más hitelintézet á|ta| vezeÍett va|amennyi
pénzfoÍgalmi szám|ája (iĺ|efue azon szám|ái' amelyekke| szemben €zonnali beszedési megbĺzás
benyújtásának van helye) Vonatkozásában az azonna|i beszedési megbízás benyújtásához szÜkséges, a
számlavezetö hite|intézet(ek) tudomásu|Vételét igazô|ó fe|hata|mazó |eÝelet(leve|eket), mely(ek) a|apján a
Bank jogosult arra, hogy a Szerződésből eredő' a Hite|felvevö álta| meg nem fizetett esedékes kÖvetelését
azonnali beszedési megbízás benyújtásávaI e|égitse ki.

BBuHPÄsl$Euótrs
kézjegyek:
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6.2. Továbbie|őfeltételek

6.2.1. A szerzödés hatálybä lépésének és a hitel nyújtásának e|öĺe|tétele. hogy o l,iite|Íxogrs|n
ĺebonyo|ítására e|őĺrányzotl kerelböl még megfe|eló Ćisszeg az MFB zń. ŕondr|kÔzésóÍe ál|joll (sr.übad
keret) A szezödés hatályba |épěsének és a hite| nyújtásának eli'í6ttételB' hogy a Hite|pľogľíĄnl
|ebonyo|ĺtására előirányzott |egfe|jebb 20.000.000.000,"Ft, afaz Húslmilĺiárd íorint risszegbö| mé9 nreÜfe|oll
összeg az MFB Zrt. rende|kezóséĺe á||jon. és a Hite|intóze|.nBk az MFB zrl.-ve| ŚzoŕlbeĄi
köte|ezettségváĺla|ása íelsö hatáĺát jelzö. az MFB zr1'. áltaĺ id<ĺről időre megá|ĺapĺtott banki ĺilnit megÍe|eló
részben kihaszná|atlan |egyen (szabad |imĺt)., és a lJite||ntézotnek áz MFB Zrt.-ve| szomboni
KÔtelezettségvá||a|ása fe|só határat je|ző, azMFBzÍ1'. áĺta| idóről ĺdőre megá||apĺtott bańĺśi |imĺt megÍB|e|ö
részben kihasznáĺatĺan ĺegyen (szabad Iimit).

7. Biztosítékok

A HĺtelfelVeVönek a ie|en szerződés aIapián a Bank felé ke|étkezö köte|ezetlségei biztosĺtékáu| az aĺábbiak
szo|9álnak:

(1)
- Biztosĺtéki szerzödés megnevezése: Fe|halalmazô levé| azonna|i beszedési megbĺzás benyÚjtására
- Szeęődő fe|ek: BANK És A H|TELFELVEVŐ

szeruődéskötés dátuma:
Biztosĺtéki sze|zóděs száma:

2009'október ....
sFl-MUN-09-022 t-lNK,

irt
Biztosítéki szerződés megnevezése: Kěsäizető kezességvá|la|äsi szerződés
szeŻődő feIek: BANK és Garantiqa Hĺteĺgarancía Zrt. (1053 Budapest.

szép utca 2. 1080382B.244,t

8. EGYÉB RENDELKEZĚSEK

Az ÁszF-ben meghatározott rende|kezéseken kĺvul, il|etve azoktó| e|téÍöen a Felek az a|ábbĺakban
pawazĺab maa.

8'ĺ. Nyi|atkozaÍok

8.1'1- A hite|felvevő nyilatkozik, hogy:
o a hitelkére|em benyújĺását mege|öző három éven be|ü| az á||amháztartás a|rendszereibő| juttatott

va|ame|y á|ĺamĺ támogatássa| osszefüggěsben a támogatásĺ szerzödésben vá||a|t kötelezettségét
te|jes mértékben teljesítette,

. |ejárt esedékessěgű, 60 napot megha|adó adó' vagy adók módjáÍa behajtható koztaĺtozása nincs,
vagy ana az adóhatóság fizetesi ha|asztáśt vagy részletÍizetést engedé|yezett,

. adóssägrendezěsi e|járas a|att nem á||,

. je|en köte|efetbégvá||alása a he|yi önkormányzatokról szó|ó 1990. éví LXV' töNényben
meghatározott hite|feĺvéte|i koí|álba nem Ütközik.

8.1.2. A Hite|felvevő szavato|'ia, hogy a Hitelfe|vevő, a mégva|lsĺtani kĺVánt íejĺesztés (beruházás) és a
ie|en Szeződés, va|amint a hitel (KÖIcsön(ök)) íe|hasznáĺása megfe|eĺnek a Hite|program fô|téteĺeinek,
melyÍe vonatkozó e|öÍrásokat különösen (de nem kizáĺő|agl az MFB Zrt. á|tal kíadott .sikeres
MágyaroÍszágéď tnkormányzati tnfĺaskuktůrafejlesztési Hiie|pŕogram Termékĺeírása és E|járási rendje
taŔa|mazza. E ný|atkozat megszegése esBtén (a) a Bank nem tartoźik feIeĺősséggeĺ az ebbó| eľedö károkéÍt
(b) a Hite|felvevő kóteles a Bank ebből eÍedő kárát megtériteni.

8.2. Kötelezettségvállaĺások

8'2..|. A Hite|felvevö a szeżődés aláĺrásáva| váĺlaĺja. hogy a szeÍzödés hatálya a|att a hiteĺbó|
meova|osU|ó beruházást VonatkoŽó osszegü e|ótör|esztés hiánYában nem idegenítĺ e|'

8.2'2 A Hĺte|felvevő Vá|la|ja, hogy az MFB zrt. álta| a Hite|programma| kapcsolatban eĺőĺrt Íe|tételeket (pl.
adatszo|gáltatási és nyi|atkozattételĺ kötelezettségek) teĺjesíti abban az esđben ĺs, ha ezen ĺe|téte|ek
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előÍrására a hile|kéÍe|em benyúitását. vagy ioĺgn Szerződés nlegkÖtését kĆ'Vetöon keruĺ *rľ. íeĺtÔvó, hogĺ
ezen íeltéte|ek a Hite|Íelvevcire ĺs a|ka|mazandlk.

8'2.3. A Hitelíelvevö a Szerződés a|á|räsávä| vá|laĺja. hogy a Szezödés táŕgyát képćfö proiokt
(beruhäzäs) kö|tségejt. az Üz|eti teNben szeíěplö ádatokat és a fo|yósĺtott támogatás Összegćt áZ o|lÉnörńs
ce|jára e|ki]ĺönitetten nyi|vántaÍtja és az 6iszámo|ás dokumontácíÖĺt a beíuhäzás me9vá|Ôsltásátó| gfátTĺtott
5 éVen keresztÜ| megőŹi.

8.2'4, 
^ 

Hite|íe|vevö a szerzódés a|áĺrásával vá|ĺa|ja. hogy |ehetövé teszi. hogy a Bank a Hĺte|íeĺvevö
gazdá|kodását, a Kölcsön fe|haszná|ását és a beruházäs megvalÔsłtäsát fo|yamatosan é||enöŕifhrssé;
ennek keretében köte|es fe|hívásra adatot szo|gállatni a beruházással és saiál oazdálkodásáVa|
kapcsolatban a Bank ĺészéÍe'

t'2.5. A Hite|feĺVevó kóteĺezettséget Válla| aÍra. hogy a fu(amidő alatti éVekre eIfogadott éves kö|tségvetésót
és annak va|amenný módositását, Va|amint Íéléves tájékoztatóját és zárszámadäsi rendeleté( az e|ťogadäsĺ
köVetó 5 napon belü| megkü|di a Banknak.

8.3. Szerződésszegés

Az ÄSZF.ekben fog|a|takon tú|, az abban fog|a|takat nem koř|átozva az a|ábbi események is
szerződésszegésnek minösü|nek, meĺyek bármelyike a|aptán a Bank iogosuIt a Szezódés azonna|i hatá|yú
felmondására, Vagy bárme|y egyéb, az ÁszF.ekben meghatározott Jogorvoslat gyakor|ásáÍa:

. a hitelt (Kölcsön(ök)et) nem az annak cé|jáu| sżo|gá|ó fejĺesztés (beruházás) megva|ósĺtásáÍa
haszná|ták fe|. vagy a hite| Köĺcsön(ök} nem a Hite|programban tämogalható bgĺuházás
megVa|ósu|ását szoIgá|ja, vagy

. a hite| (Kr|cstin(tik)) céĺja nem valósuĺt meg. vagy

. egyébként a Hitelfelvevö megszegi a hĺGl|e| (KÖlcsön(ök)ke|)' Vagy a Hitelprogrammal (ideértve
kijlönösen a Hítelprogramban aĺáĺń nyílatkozatokban vál|ali k.ite|ezettségeket) kapcsoĺatos
kÖteĺezettsé geit' vagy

. a Hitelfe|Vevő nem Íele| meg a Hitelprogĺam feltéteĺeinek; Vagy
l A Hitelfe|Vevő \ŕalót|an adatot szolgá|tat a Bank, vagy az MFB zĺ7' részére, vagy megszegi

adatszoIgáĺtatási kotelezettségét, vagy
. a Polgári TóÍvénykönyv 525. $.ában Íog|a|t báÍmely feĺtétel fennál|.
. A Fe|ek megá|lapodnak, hogy amennyiben a Garantiqa HitelgaanciazÍ7. készfizeto kez€sségválla|ási

szerződése nem érkezik meg Bankunkhoz 2010' december 3í.ig, az hĺteIfe|mondási oknak számít'

E.4. Jogorvoslatok

A Hite|fe|Vevó tudomássa| bír afróĺ. hogy a Köĺcsön(ók) refinańszírozása azMFBzÍ1. á|ta| a Hite|program
végrehajtására e|öirányzott keretÖsszegból, a keretósszég teľhéÍe töřténik. Ennek köVetkeztében az ASZF-
ekben felsoÍo|takon tú|, az abban fogĺaltakat nem kor|átozva a Felek az a|ábbiakat Ís kikötik:

8'4.1. A Fe|ek e szerződés aláÍrasáva| megál|apodnak abban, hogy aménnyiben a Kö|csön a Hitelfe|vevôt
nem ĺ||eü meg, az MFB Zrt' a Bankka| a refinanszírozási hite|szeŹödés megkotését megtagadja, aá
feĺmondja, a refinanszírozásĺ kÖ|csön Visszafizetését' íe|Ítiggesáését rende|ik e|, i||etve a Kölcsön
iogosu|at|anul igénybe vethek minósÚl, a Kölcson Visszaĺizetését. felÍijggesztését rende|ik e| i||etve az MFB
Zrt' lájékoztatása a|apján a meghatározott keÍetosszeg kĺmerÜ|t, vagy a Banknak az MFB Zrt'-veĺ szembeni,
kotelezettségvál|a|ása fe|só határát jeluő, az MFB Zrt á|ta| idôrdl időre megá|lapított banki |ĺmit kimert!|t,
(a) a Szeződés a|apján a Hite|fe|Vevó számára folyósításra kerü|t Kó|csť'n(ť'ki visszanzetése azonna|
esedékessé vá|ĺk és a Hĺtđkeret igénybe nem vett része automatĺkusan tdńődĺk, amely alapián a Hite|keĺet
rendelkezésre tartása megszűnik, annak teřhére a Bank 1ovábbi Kö|ąsönt nem Ío|yósĺt, ĺ||etve egyéb
hitelmÚVe|etet nem Végez. Amennyiben a Hite|fe|vevö KölcsÖn visszafize1ési köte|ezettsegének nem tésf
e|eget, í9y |ejárt ktite|ezettsége keletkeżk, a Bank a Híte|íe|Vevö Íészéľe automatikusan kéhyszerhitelt nyújt,
me|y azonnal esedékes, a kényszerhite| kamatának mértéke a je|en szerződés szerinti Késedelmi }(amat
mértékével egyenló, me|y kamat méńéke vá|tozik a késedelem ĺdőszakában az aktuá|is K&H A|apkamat
értěkének Váĺtozásához igazodóan. Ezen tú|menóen
(b) a Hite|fe|vevö köt€|es a Bank mindennemťĺ ebbő| származó káíát megtérĺłeni. Valamint
(c) a Bank jogosu|t a szeÉődést azonna|i hatá||ya| fe|mondani'
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(d) a Bank jogosu|t bärme|y más JogoNos|atot gyakoÍo|ni.

8.4.2' A Fe|ek e szeÍzódés aláĺrásáVal megä||apodnak abban. hogy amc|inyibon a ĺ'lite|ĺolvěVő tŐk$
VĺsszaÍizetési, kamat Í]zetési kote|ezetĺségónek esedékességkÖ| nBm tosŻ' olog{Jt. Vagy bárĺne|y dĺjt|t'
kö|tséget annak esedékességekoÍ e|mu|aszt megĺizetni' azaz|eiżJÍ| kt'1eloeetlsóge ke|etkózik, (a) á Bánk ŕl
Hĺtelfelvev<j Íészére automatik|.'san kényszeÍhite|t nyújt. me|y azonnaI esedékes' a kÖnyszerľ.liloI kamatál1.1k

méĺtéke a !e|en Szerződés szeÍinti Késede|mi Kamaĺ mértékéve| egyen|ő' me|y kalnat méÍtéke Vä|tozĺk ä
késedelem idôszakában az aKuá|is K&H A|apkamat értékének Vä|tofásáho3 igafrdóän valamínt (b) a Bank
ĺogosuĺt a szeEödést azonna|i hatá|ĺyal fe|mondani, i||etve (c) a Bankjogosuĺl báÍme|y más Jogorvos|a|ot
gyakorolni.

9. zÁRoRENDELKEZÉSEK

9.1- A Bank, az MFB Zrt. és a Íorĺast biztosítÔ kĺ]|fó|di székhelyű nemzelkozi pÔnzügyi vagy Íej|esztési
intézmény és ezek megbĺzottai a Hĺte|felvevő gazdá|kodását, a köIcsÖnkéľe|met, a hiĺe| (Kö|csijn(ök))
felhaszná|ását' céĺjának megvaĺósĺtását, a beruházás megvallsitäsát és a Hi(eIpÍogÍam egyéb Íeltételeinek
teĺjesÚ|ését a Hite|fe|vevĺiné| iogosu|t - személyesen Vagy meghata|mazo|t {)ť1áí| - a he|yszinen is te|jes
könjen e|lentirizni. A Hĺte|fe|vevő Vá||alja. hogy ennek érdekében egyÜttÍnűkodik a Bankka|. az MFB zrt.-Ve|'
vaIamint a Íorrást biztosĺtó küIfoĺdĺ székhe|yÚ nemzetközi pénzügyi Vagy nBmzotkÔzi ÍejIeszlési intézménnyeI
ěs azok megbĺzottaivaĺ, ĺészükre adatot szo|gáttat, iI|etve megteszi a szükséges nyi|atkozatokat.

9'2' A Hite|felvevö tudomásuĺ Veszĺ, hogy a szeződés megkötésére ěs a hĺte| (KÖlcsön(rk)) nyÚjtásáÍa a
Hĺteĺprogram keretében kerÜĺ soÍ' me|yíe Vonatkozĺk a személyes adatok Védeĺměről és a kozérdekÜ adatok
nyi|Vánosságáró| szó|ó 1992. évi Lxl|l. töNény a|apján a köżérdekű adatok nyiĺvánossága. A Hite|fe|vevô
tudomássa| bĺr aÍró|, hogy a Ptk' 81. s-a és a személyes adatok Véde|mérö| és a kÖzéÍdekÜ adatok
nyi|vánosságáró| szóĺó 1992. éVi LXl|l, torvény rende|kezéseĺ szeÍint a közérdeki! adatok ný|Vánossägía
hozatala üz|eti titokrá hivatkozássaĺ nem tagadható meg.

9.3. A Hite|fe|Vevő hozzájáru| ahhoz, hogy a szeęődés megkötése és te|'iesítése kapcsán a
Hite|fe|Vevőről, il|etőleg az Ügyletíő| a Bank tudomására jutott' bank., biztosítási., Vagy üzĺetĺ ütkot képező
adatokat, információkat azMŕB, az MFB reszére a Hite|progÍam céljára'forrást biztosĺtó külfö|di székhe|yű
pénzügyi Vagy fej|esztési intézmény és azok megbĺzottai, továbbá az A||ami számvevöszék, a Pénzúgyi
Szeruezetek Á||ami Fe|ügyelete és a Kormänyzati El|enôrzési Hivata| řészére kiadhassa.

9.4. A Hitelfelvevö a jelen SzeŻődés a|áĺľásáVa| hiteĺintézetekrő| és a pénzÜgyi Vál|a|kozásokÍól szólo
í996. évi cx|l. törvény 51. s (1) bekezdésének a) pontja érte|mében hozzżiáru| ahhoz, hogy a Bank a
Hite|feĺvevőrő| minden rende|kezésre á||ó, banktitkot képezi' tényt. informácĺót, mego|dást vagy adatot
koÍ|átozás mentesen a Magyar Fej|esztési Bank Részvénytársaság (székhe|y:1051 Budapest' Nádor u.31..
cegjegrzékszam: 01-10-041712, KsH-törzsszám: 10644371)' a Magyar Export.|mpoń Bank Rt. székhely:
1065 Budapest, Nagymez6 u' 4648, cégjegyzékszám: 01.10-042594, KSH-ttĺzsszám í0949638; a Magyar
Kivete|éskeze|ó Rt. székhe|y:.ĺ027 Budapest' Henger u.2/b., cégjegyzékszam:01.10-043319' KsH.
tÖrzsszám: 12226483., a MagyaÍ Exporlhite| Biáosító Rt. székhe|y: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48-,
cégĺegrzékszám: 0í-10.042595, KsH.to|zsszám: 'ĺ09a9621; a Nemzetĺ |ngat|anfej|eszÍő és Lakásberuházó
Rt. székhely: 1131 Budapest, Fa|udĺ u. 3., cégjegyzékszám: 01-10445174, KSH.törzsszám: 13396709;,a
corvinus Rt- székhety: 1065 Budapest, Nagymezó u. 46-48., oěgjegrzékszám: 01-10.043547' KsH-
törzsszám: 12293160, á Beszá|lÍtói Befektetői RŁ, ezen társaságok |ogutódjai, a 2001. éVi XX. ttrvény
mel|ék|etében felsoĺo|t társaságok (a továbbiakban ezen társaságok együttesen; MFB csoport), továbbá az
MFB zrt. részére forrást biaosĺtó nemzetkÔzi fejlesztési intézmények (cEB' ElB) tudomására hozza, és
ezen adatokat, iníormációkat, értesÚléseket az MFB Csoport pénzĹigyĺ szo|gáltakási. kiegésiÍtó pénfĹ]gyi

szo|gáltatási vagy egyéb, az 199ô. évi cX|l. törvény a|apján kockázatvál|a|ásnak mĺnősü|ö' ĺl|etöleg
biáosítási szo|gáltatási, befektetesi szo|gá|tatási. Vagy kiegészítő befeKetési szoĺgá|tatásĺ tevékenysége
kapcsán Íelhaszná|hassa, azzal a korĺátozással. hogy ezen adatokat' ĺnfoĺmációkat, értesĹjléseket - ďf
alábbiak kivéte|éve| - nem hozhatja nyi|vánosságra, és nem teheti az MFB csopońon és a nemzetktzi
fej|esáésĺ intézményeken kĺVilIi szemé|yek számára hozzáférhetöVé.
A Hitelfelvevő a jelen Szerzódés aláírásávaĺ hozzájárul ahhoz, hogy az MFB zÍt., az MFB Zń' részére ÍonÉst
biztosító nemzetközi fejlesztési intézmények (cEB, E|B)' il|etőleg ezek meghata|mazottjai, a beruházás
megva|ósĺtását a helyszÍnen is e||enőrizhessék'
A Bank a je|en ügy|etet egyéb hite|ügy|eteĺtő| e|ktl|Ônülten tańja nyi|Ván és kezeli, az MFB Zrt' áĺta| adott
ÔKIF azonosĺtósám használatávaI.
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9,5. A Fe|ek ezenneĺ kifejezetien megáĺ|apodnak' hogy a Bank jÔgosu|t a l-'łiteĺkerei ĺlitelÍę|vevó ťlĺtłl i$&nytĺg
nem Vett Íészét - e|őzetes értesítéSt és tárgyá|ások taflását kÖVetlen. külÖnÖs íigye|omĺnel ää AdÔs íl|ĺąl a
Hĺtelkeĺei fedezete terhéľe vá||alt köte|ezeltsé9vá||alásokra - llrÖ|ni' (a jeleľ' pontbřl|l a tovúblĺiakban: :l

''TÖr|és''). A Trr|és a|apján a Hite|keret rendelkezésre tartása megszűnik, annalś toíhére a Bank (ĺ) tovńtJbi
Koĺcsönt nem folylsĺt, ĺ|Ietve (i') egyéb hitelműve|ete{ nęm Végez. A TÖ|.lés kÖVetkeztében ä |'litBlfr|Věvl
vagy bármely harmadĺk személy á|tal e|szenvedett károk těkintetében a Bank íe|e|ÖBsÉget nellr vá||ĺ|. A
Felek megerós|iik, hogy a Bank Tör|ésse| kapcso|atos jogosuĺtságát (i) a tókęmęgfo|ę|Ésĺ mutätÔ
számĺtásáro| szó|ó jogszabá|y alapján' annak megfe|elóen határozták meg' továbbá, hogy (ĺi) ä?!t annak
figyeĺembe véte|éve| kötotték ki. hogy ellentéte|ezésként a Bank e|tekint a Hĺtelkerot ľendelhexlsre
tartásáért, mint szoĺgá|tatásért fizetendo juta|ék, mĺnt e|lenszoIgáĺtatás Hitelfelvevó á|taIi megÍizetésétl|'

9.6. Je|en Szezödés e|vá|aszthatatlan részét képezik a Bank Vá||alatĺ AktĺV Bank szolgá|tatásira VonätkozÖ
Á|ta|ános Szezódési Fe|téte|ei, (Jzletszabá|yzata, i|ĺetve a mindenkor hatá|yos Hirdeimény (a továbbiakban
együttesen; Ászr-et1 Az ÁszF-ben fogĺa|t iende|kezések a Fe|ekre nézvé kÖtelezoek. ŕiVéVe, ha a Fę|śk
ĺrásban kifejezetten ettó| eĺtéŕően á||apodnak meg.

9'7. Hite|felvevő a je|en Szeződés a|áĺrásáVal igazo|ja. hogy átvette, e|o|Vasta' megértette és e|fogadja az
ASZF.ek vaĺamennyi rende|kezését, továbbá tgazo|ja, hogy a Bank megvitatta ve|e a szokásos piaci
gyakor|attó| e|térti, újszerĹ1, vagy a Bank fe|e|osségét egyolda|úan meghatáŕozÔ rende|kezéseket. és ezeket
tudomásuĺ vette, il|etve e|Íogadja. A Hite|felvevő továbbá kiÍejezetten megerŐsĺti és e|fogadja az
Üz|etszabáIyzat ,,4' Adatvéde|em és adatkeze|és, inÍormációnyújtás.' cĺmÜ fejezetében Íogĺa|t
rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank ľészéfe az ott meghatározott feIhataImazásokat'

9.8. Hĺte|FelVeVô továbbá jeĺen Szerződés a|áírásával igazoĺja. hogy a Banktó| átvette, és e|o|vasta az
MFB Rt. á|tal kiadoit ,,sikeĺes Mägyarországért Őnkormányzati Infrastruktúrafejlesztési HiteIprogram
Termék|eĺrás és EĺjáÍásĺ rend'' e|nevezésĹ] dokumentumot, és az abban fogla|takat megértette és e|fogadja.
A Fe|ek kijelentik, hogy je|en Szerzidésben hasznáĺt, nagy kezdőbetÚve| haszná|t toga|mak jelentése a
Szerződés eĺtér<í rendelkezése hiányában a Termék|eĺrás és E|járásĺ rend azonos megnevezésű
fogaImainak jeIentéséveI megegyezik.

Je|en szerződést a Fe|ek a kÖzös elo|vasást és érte|mezést ktvetoen, annak tarta|mát és jogi
kÖvetkezményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezót, jóváhagyásuk jeléij|,
cégszerűen Írták alá'

Kelt; Budapest, 2009. oktlber 7.

Aláíľások

HiteIfeIvevő:
cÍm:
értesítési cĺm:
tel;
Íax:.
kapcsolattarto:

Név: .'....''......
Beosztás: ..,....

a Bank:
cím:
értesĺtési cÍm:
tel:
fax:
kapcsolattartó:

BERUHÁŻÁg szERzőDEs

Budapest Főváros V|ll' kerĹĺ|et Józsefváľośi tnkormányzat
1 082, Budapest. Baross uica 63-67.
'l 082, Budapest" Baross utca 63-67.
06-1-459-2100
06-1/313-0438

TÜnde

ELBAŃK ZRT

06-1483-5064
06-1483-5060
Tamás Marĺanna

Beosziás:
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1' MoIlékĺot

Lehĺvási ÉrtesÍto formája

LEHlVAs| ÉRTEsĺTo

címzett: K&H Bank zrt.
tnkormányzatok Fóosztá|y, Tamás Marianna íigyeĺmébe

Küldi: Budapest Főváĺos Vl|l. keÍü|et Józsefuárosĺ tnkoĺmányzat

Tárgy: Budapest FőVáros V||l' kerü|et Józsefvárosi lnkormányzat
2 563 000 000 Ft iĺsszegíi,2009' októbeÍ 6. hapián kelt Boruháfásl szerzódés

Hivatkozunk az álta|unk, mint Hite|fe|Vevó. és az ÖnÖk, mĺnt Bank kÖzött |ětréiöit. fent megie|tl(
szerzódésre. A szeŽődésben meghatározott fogaĺmak a je|en LehĺVási Értesĺtőben is ugyanaftje|entik,

1. Értesĺtjijk ÖnÖket' hogy Kö|csönt kĺvánunk igénybe venni, az alábbiák sferint:

tsszeg: tÖsszEcSZÁMMALĚs BETÚVELJ IPÉNZNEMI'
Fo|yósĺtás Napja: tDÁTUMl

2. MegerősÍtiÜk, hogy a szeruödésben fogĺa|t elófe|téte|ek mindegyike teljes0| a ielen LehÍvási Értesĺtö
napján

3. Tudomásu| vesszÜk' hogy a je{en értesĺtő átadása Visszavonhatat|an ktite|ezettségvá||alásunkat
je|enti a fentiek szerinti KölcsÖn íe|VéĺeléÍe,

Ke|t: Budapest, dátum

Tjszteĺette|:

Budapest FóVáros VlIl. kerüĺet Józsefuárosi lnkormány'fat Po|gármesteri Hivata| képviseletében:

Aláĺrás:.....'..-.... A|áírás;.............

Něv:....'.'.'........ Név: ''.....'......'..

Beosztás: Beosztási

E 6ýEGs KÉRIjx ViMsí^L Ěs ETÚltĹ ľü Rta ls \B'ELÖLŇ
BRuHÁfÁsÍszEuóDts t0
kézjegyek:
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2. Me||ékIot

Elôtiir|esztési Ěńesĺtó formája

ELoTlRLEsZTÉs| ÉRTEsĺTo

cĺmzett: K&H Bank Zrt.
tnkormányzatok Fôosztá|y, Tamás Marĺanna Íĺgyetmébe

Kü|di: Budapest FőVáÍos V|ĺl. kertjlet JózseÍvárosi tnkormányzat

Tárgy: Budapest Főváros Vl||. kerÜ|et Jozsefuárosi tnkormányzat
2 563 000 000 Ft összegű, 2009. október 6' napján kelt Beruházási Szerz ódés

Hivatkozunk az á|talunk, mĺnt Hitelfe|vev<i, és az tnök, mint Bank köfrtt ĺétréjrtt fent megje|i|t Szerződésre.
A Szerződésben meghatáíozott fogaĺmak a je|en éńesĺtésben ugyanaztje|entik'

1. Éńesĺtiuk Önoket, hogy az alábbiak szeľint e|ćÍrílesztést kĺvánunk te|ĺesítenĺ:

lsszeg: tÖsszEc SZÁMMAL Ěs BETÚVELI ÍPÉNZNEMľ
ElötÖrĺesztés Napja: IDÁTUM]

2. Tudomásu| vesszük, hogy a je|en érteśĺtö átadása visszavonhatat|an köteĺefettségvä|laĺásunkat
ie|enti a fentíek szeÍĺnti e|ötörlesztés te|jesítésére.

Keĺt; Budapest, dátum

Tisáelette|:

Budapest FőVáÍos VlIl. kerÚ|et Józsefuárosi Ônkormányzat Polgármesteń HivataI képviseletében:

Név: '.........'.'...' Név:.'....'......'...

Beosztás: Beosfás:

BtRuts,ÁfAsĺ sčEóDÉs
kézJegyek:



K&H Bank Zrt.

Ônkoľmányzatok és EU Projektek Igazgatósága
1051 Budapest, Vigado těr 1.

telefon: (06 1) 483 5064, (06 30) 761 5064

ĺax: (06 1) 483 5060
t.ďvw.kh.hu . ĺnfo'onkormanyzat@kh.hu

BUDAPEST FiVÁRos Vllt. KERÜLET JózsEFvÁRos oN
1082 Budapest, Baross utca 63-67

Kocsĺs Máté Po|gármester Úr ĺészéĺe

Tárgy: Tájékoztati reÍinanszírozási fe|téteĺek megVä|tozásáró|

Tisztelt Po|gármester Úr|

A módosítás hatá|yba |épésének napja: 2010.06.15.

Ke|t: Budapest,2010. május 31.
t-Üdvoz|ette], ĺ ..-.
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Tájékozta$uk' hogy a BUDAprsr FivÁRos Vul' KERĹILEĺ .lózservÁRosl otlxoRtvlÁľYzÁT (székhelye:

ĺo.oz nuoäpest, Ěáross utca 63.67, adószáma: 155o8oo9-2-4) (a továbbiakban: a.,,Hite|felvevó]) éi. ą KP'H

BankZĺ1' 1dzerńe|y: 1o51 Budapest,.Vigadf téÍ 1., adószám: 10195664-444) (a továbbiakban: a,,Bank..) kÖzÖtt

zo09' okióber 7. napján sŕl-NĺÜľĺ:'oe-zz,ĺi3.sz. számon ĺetlejttt- 1.120.000'000.-F!., azaz.Egymi|liárd.
egyszázhÚsani||ió Íorińŕ osszegÚ.'BERUHÁZÁS| t.ĺlĺrlszeRzÖoÉS refinanszírozási fe|téte|ei a Magyar

Ěäilesztésĺ Bank á|ta| közzétett] tnkormányzati Infrastruktúra Fej|esztési Hite|pĺogram a|apján az a|ábbiak

szerint változtak meg:

"2'.3, A Kö|csön nem haszná|ható fe|:

Az lVIFB Zrt. áltaI kiadott ,,Sikeľes Magyarországért'' onkormányzati lnfrastľuktúrafej|esztĺĺsi
Hitelprogĺam mindenkor aktuális Termék|eírásában és E|járási rendjében meghatározottaktó| eltérô

célokra.''

łł1

A Váĺtozatást tudomásu| vettem:

cégiegyzékszám: cg' o1-1o-o41043 n.viivántańój Föválosi síÍóság cégôí.ósá9a
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K&H Bank zrĹ
Öĺrkormányzatok ós EU Projekték IgazgatóSága
,|051 BudaPest. Vigadr tér 1.

(Ĺ!|efon: (06 .ĺ) 483 5064' (06 30) 761 5064

ĺĺlx: (06 1) 483 5060
www.kh.hu . inío.onkormanyzat@kh.hu

BUDAPEST FÖvÁRos VIl|. KERULET JozsEFVÁRos ÖtĺxonĺĺÁľtyzRĺR
1OB2 Budapest, Baross utca 63-67

Kocsis Máté Po|gáÍmester Úr részére

Tárgy: Tájékoztato reÍĺnanszírozási teItéteIek megvá|tozásárll

cćgjeEyzé]Gzéfi: ca. c1-.|c-!4i043 n.jilvänt3riá. Fo!árcsi Bĺíóság cégbi!öság"

Ügyintézó: TamásMaľĺanüa

Tiszte|t Po|gármester Úr!

Tájékoztatjuk' hogy a BUDAPEST FóVÁRos V|lĺ. KERÜLET JózSEFVÁRos| oNKoRMÁNYzÁT (székhe|ye:

ĺo,az nuaápest, Ěáross utca 63-67' adószáma: 155o8oo9-2-4) (a továbbiakban: a''Hitelfeĺvevö") és ą K&H

aáixzĺ1' 1śzekńe|y: 1051 Budapest. Vigadó téÍ í', adÔszám: í01956644.44) (a továbbiakban: a 'Bank') ktzttl
2oo9. oktober 7. näpián sFl.MÚN-o.9-2ź116'52' számon |étrejott 750.o00.000,-Ft, azaz HétszázöNenmi||io foíĺnÍ

oiJiě"ĺi-aÉŔuuÁlśl rĺlrEr-sZERzgDÉs reÍinanszIrozásífeltetebi a MagyaľFej|esztési Bank á|taĺ kÖzzótott

tnkoňányzati lnfíastruktÚra Fejlesztésĺ Hite|program a|apján az a|ábbiak szerint Változtak meg:

"2.3. A Ktilcsön nem használható fe]:

Az MFB z]t, á|ta| kiadott ,,Sikeres Magyarországért,, onkormányzati lnfrastruktúrafejles{ýs!
Hite|pĺogram mindenkor aktuátis ĺermék|eírásában éś E|járási ĺendjében meghatározottaktó| eltérő

célokĺa.''

A mldosĺtás hatá|yba |épésének napja: 2010.06.15.

r(&H
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K&H Bank Zrt.
tlł kormányzatok és EU Projektck Igazgatósága
'ĺ05! Budapest, Vigadó téÍ 1.

t()|eí)n: (06 1) 483 5064' (06 30) 761 5064
íítx: ĺ06 1} 483 5060
wwvł,kh.hu . ĺnfo'onkorrnanyzat@kh.hu

BuDAPEsT FlVÁRos vĺlt. KERÜLET JozsEFVÁRos oNKo
1082 Budapest, Baross utca 63-67

Kocsĺs Máté Po|gármester Ur ľészére

Tárgy: Tájékoztati refi nanszírozási feItéte|ek megváltozásároI

,. . .! 
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Jisze|t Po|gármesteľ Ür| i .l' ,' ... l\ ,. , . ''. ,,; o lJ.T.ĺi h,J" 
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TájéI(oztatjuk' hogy a BUDAPEST FiVÁRos V|l|. KERÜLET JizservÁnosl oľ,lxoRuÁHvzaĺ 1sżJkhelye: ĺ0B2
Budapest' Baross utca 63.67, adószáma: 15508009'2*4) (a toväbbiakban: a ,,Hiteĺfe|vevó'') és a K&H Bank Zrł.
(székhe|y: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., adÓszäm: 10195664-4-44) (a továbbiakban; a ,,Bank'.) krzÖft 2009.
október 7' napján SF|-MUN-09-221/2.sz. számon |étÍejttt 2.563.000.000'-Ft' azaz Kettómilĺiáľcĺ-
Ötszázhatvanhárommi|ĺió forint osszegü BERUHÁZÁsI HĺTELsZERZtDES refinanszírozási fe|téte|eĺ a Magyaĺ
Fejlesitési Bank áĺta| közzéieÍt, onkormányzati lnfrastruktúra Fej|esztési Hiteĺprogram alapjän az a|ábbiak
szenht váItoztak meg:

"z.3. A Köĺcsiin nem használható fel;

Az MFB Zrt. áltaI kiadott ,,Sikeĺes Magyarországéĺt,, onkormányzati Infrastruktúrafej|esztósi
Hiteĺpľogľam mindenkoľ aktuá|ís Termék|eirásában és E|járási rendjében meghatározottaktól e|térő
cé|okra'''

-#*l{SKH

A módosĺtás hatályba |épésének napja: 201 0.06. í 5

Kelt: Budapest, 2010' május 31

ÜdvÖzIettel,
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Bank Zrt.

Tamás Marianlla
osztályVezeto

A változatást tudomásuI vettem:

'.S.;
céojegyfěkszát; cg.0ĺ.ĺc-04ĺ043 flyilvátltartó: Fóváíosi BíÍóság cég-ołósága

Ł.
-,.1 t * .:;::ý;í:;.

ä.},.

"- '.'.rl'J z' ..'.'..'wŕ,.t

a KBc csopoľt tagja

'ít| 
[ńĺ}ilisIĺt1ĺ lĺlvńtńl

i.i l:,1l::t| !|ĺl\ ĺl:./:łĺ ý

*Jr,Ą



K&l-l f3ank Zrt.
Ôľkctmányzatok ós EU Projektck |gazgĺĺóĺ;ága
1051 Budapest. Vĺgadó tér ,l.

ĺr''lofcr; (06 1) 483 5064. (06 30) 76'l 5Útj4
ĺílX, (06 1) 483 5000
wýjw.Łh.l]u . info.onkorrnanyzat@kh'htl

BUDAPEsT FtVÁRos Vllt. KERULET JózsEFVÁRos oNxonnĺÁľĺyzĺ,ĺn
1062Budapest, Baross utca 63-67

Kocsis Máté Po|gármester Ür rěszére

Tárgy' Tájékoztató reÍinanszírozási ÍeItéte|ek megvá|tozásáró|
0gyĺntéztĺ: Tamás Marianĺa

Tíszte|t Polgármester Úr|

Tájékoztatjuk, hogy a BUDAPEST FoVÁRos V|l|. KERÜLET JózsEFVÁRos| oNKoRMÁNYZAT (Szókheĺye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67, adószáma: 1550B009-2-4) (a továbbiakban: a,.Hite|Íe|vevo'') és a K&l.l
BanRZĺt- (székhe|y: 1051 Budapest' Vigadó tér 1', adószám110195664.4-44) (a továbbiakban: a,,Bank'') kÖzÔtt
2009. október 7. n,apján sFl-MUN-09-221/4.sz. számon |étrejott 60.000,000,-Ft. azaz HaÍvann1i||ió forint
tsszegĺi BERUHAfAsl H|TELSZERZODEs refinanszĺrozási feltéte|ei a Magyar Fejĺesztési Bank á|ta| kozzétet|.
onkoĺmányzati InÍrastruktĺjra FejIesztési Hĺteĺprogram a|apján az a|ábbiak szeÍint Változtak meg:

"2.3. A Kölcsön nem használható fe|:

Az MFB Zrt. áIta| kiadoÍt,,sikeres Magyarországért'' onkoľmányzati InfrastÍuktúrafej|esztcsĺ
Hitelpľogram mindenkoľ aktuális Termékleírásában és E|járási ľendjében meghatározottaktó| eltěrĺĺ
céĺokra.''

A modosítás hatályba |épésének napja: 2010'06.15.

Kelt: Budapest,2010- május 3í,

Üdvozĺettel,

A VáItozatást tudomásuI vettem:
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