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KIEGÉSZÍTİ MEGÁLLAPODÁS 
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ 

ELNEVEZÉSŐ SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 

mely létrejött egyrészrıl 

Szentendre Város Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

a továbbiakban mint Önkormányzat vagy Kibocsátó és 

AQUAPALACE Ker. és Szolg. Kft. 
2000 Szentendre, Kálvária utca 26. 

Cg. 13-09-108616 

a továbbiakban, mint Lízingbe Vevı, 

másrészrıl a 

Raiffeisen Bank Zrt. 
1054 Budapest, Akadémia u. 6. 

Cg.: 01-10-041042 

a továbbiakban, mint Bank vagy Forgalmazó és 

Raiffeisen Property Lízing Zrt. 
1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. 

Cg. 01-10-043861 

a továbbiakban, mint Lízingbe Adó, 

együttesen Felek, között az alábbi feltételek szerint. 

I. 
Elızmények 

 
(1) A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy a Bank és az Önkormányzat között 2008. február 6. 
napján létrejött „Kiegészítı Megállapodás Kötvénykibocsátáshoz" elnevezéső szerzıdés (a továbbiakban: 
"Alapszerzıdés") 1.3. pontja rendelkezései szerint az Önkormányzat, zárolt betét formájában biztosítékot nyújtott a 
Bank javára a Kötvénykibocsátásból eredı követelések tekintetében; 
 
(2) A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy az Alapszerzıdés 1.3. pontja rendelkezései szerint az 
Önkormányzat a 2.500.000.000,- Ft (azaz kettımilliárd-ötszázmillió forint) összegő zárolt betét összegét a Banknak 
2008. január 31-én átadta, a Banknál vezetett bankszámlán való jóváírással, a betét összegébıl a Bank jelenleg a 
forintban vezetett 12001008 – 00122568 – 10100004 számú zárolt számlán 2.000.000.000,-Ft-ot, azaz kettımilliárd 
forintot, valamint a 12001008 – 00122568 – 10200001 számú zárolt számlán 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot 
tart nyilván; továbbá  
 
(3) A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Lízingbe 
Vevın keresztül, de az Önkormányzat pénzügyi helytállása és fizetési kötelezettsége mellett megvalósított uszoda 
lízing ügylet (2006. június 28. napján kelt ingatlan lízingszerzıdés száma: I12UNIUA160878, korábbi megjelölése: 
1/2006) jövedelmezısége változatlanul nem kielégítı.  
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II. 
Szerzıdésmódosítás 

 
(1) A fenti elızményekre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy az Alapszerzıdés 1.3. és 1.4 pontjait módosítják, 
valamint az Alapszerzıdést egy új, 1. számú melléklettel kiegészítik. Erre tekintettel az Alapszerzıdés I. 3. és 1.4 pontjai 
rendelkezéseit az alábbi rendelkezések váltják fel: 
 
 

"I. A szerzıdés tárgya” 
 
„3.1. Önkormányzat vállalja, hogy a Kötvénykibocsátásból származó forrásból zárolt betétet helyez el a 
Banknál.  
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a zárolt betét összegét a Banknak átadta 2008. január 31-én, a 
Banknál vezetett bankszámlán való jóváírással. Felek rögzítik, továbbá, hogy a Bank jelenleg a forintban 
vezetett 12001008 – 00122568 – 10200001 számú zárolt számlán 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot 
tart nyilván. A Felek megállapodnak, a 12001008 – 00122568 – 10100004 számú zárolt számlán nyilvántartott 
összegbıl 300.000.000,- Ft, azaz háromszáz millió forint összeget díjmentesen átvezet a 12001008 – 00122568 – 
10200001 számú zárolt betéti számlára.  
A Felek rögzítik, hogy a 12001008 – 00122568 – 10100004 számú zárolt számlán fennmaradó összeg felett a 
Felek az I. 5. pontban foglaltak szerint óvadékot alapítanak.  
 
3.2 A Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a Bank a 
12001008 – 00122568 – 10200001 számú zárolt számlán elhelyezett zárolt betét összegébıl két egyenlı 
részletben összesen 800.000.000 Ft, azaz nyolcszázmillió forintot utal át az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-
nél vezetett 12001008 - 00122568 - 00100003 számú bankszámlájára. A Felek megállapodnak, hogy ezen 
feltételek teljesülése esetén az Önkormányzat rendelkezésre bocsátott összeggel a zárolt betét összege 
csökken, amely csökkenést az Önkormányzat nem köteles az eredeti összegre visszapótolni. Azaz a zárolt 
betét összege, a jelen 3. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén elıször 400.000.000 Ft-ra majd 
0 Ft-ra csökken. 
 
Felek megállapodnak, hogy jelen szerzıdés módosításának hatálybalépését követı kettı (2) banki 
munkanapon belül a Bank 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint, összeget utal át az Önkormányzat 
Banknál vezetett 12001008 - 00122568 - 00100003 számú bankszámlájára. Az Önkormányzat vállalja, hogy e 
rendelkezésére bocsátott összegbıl legalább 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forint tartalékot képez az 
Önkormányzat tulajdonában álló Lízingbe Vevı és a Lízingbe Adó között 1/2006. számon létrejött (új száma: 
I12UNIUA160878) ingatlan lízingszerzıdés alapján fennálló lejárt lízingdíj tartozás teljesítésére és amennyiben 
a Lízingbe Vevı a lízingszerzıdés alapján fennálló kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, úgy az 
Önkormányzat vállalja, hogy a jelen pont szerint tartalékba helyezett összeget a lízingdíj tartozás 
kiegyenlítésére fordítja az ingatlan lízingszerzıdés 5.4 pontja alapján fennálló kötelezettségvállalása alapján.  
 
Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a rendelkezésére bocsátott összegbıl fennmaradó összeget, a 
jelen szerzıdés 1. sz. mellékletében részletezett lejárt követeléssel rendelkezı szállítók követelésének 
teljesítésére fordítja. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú melléklet tartalmazhatja az idıközben 
az Önkormányzat saját bevételeibıl az Épkar Zrt. részére kifizetett 103.947.771 Ft összegő, 643/2011 
számlaszámú számlát. 
 
3.3 Felek megállapodnak, hogy az alábbi 3.4 i)-iv) pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése 
esetén a Bank további 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint, összeget utal át az Önkormányzat 
Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008 - 00122568 - 00100003 számú bankszámlájára. Amennyiben az 
alábbi 3.4 i)-iv) pontban meghatározott feltételek mindegyike a 2012-es évi költségvetési beszámoló 
elfogadásáig nem teljesül, a további 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint, összeg Önkormányzat 
részére való rendelkezésére bocsátása meghiúsultnak tekintendı, a Bank nem köteles ezen összeget az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani, és a Bank jogosulttá válik az 12001008 – 00122568 – 10200001 
számú zárolt betéti száma egyenlegét a 12001008 – 00122568 – 10100004 számú óvadéki zárolt számlára 
átvezetni, és ennek eredményeképpen az Óvadék összegét megnövelni. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott további 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió 
forint, összeget az alábbi 3.4 (i) pontban meghatározott kimutatásban szereplı szállítói finanszírozási igények 
kiegyenlítésére fordítja. 
 
3.4 Felek megállapodnak, hogy a Bank további 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint, összeget utal át 
az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008 - 00122568 - 00100003  számú bankszámlájára az 
alábbi 3.4 i)-iv)  pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén. A Bank az Önkormányzat 
erre vonatkozó kérelmének kézhezvételét követı 5 banki munkanapon belül dönt  –a 3.5 pontban foglaltak 
figyelembevételével.  
 
(i) Az Önkormányzat által a Bank részére benyújtott – az 1. sz. mellékletben meghatározott részletességő 

adat tartalommal összeállított - és az átutalási kérelem benyújtás idıpontjára aktualizált lista 
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összegszerőségében alátámasztja az Önkormányzat részérıl a további 400.000.000,- Ft, azaz 
négyszázmillió forint rendelkezésre bocsátásának igényét. 

(ii) A Lízingbe Vevınek a Lízingbe Adóval szemben az I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerzıdésébıl 
eredıen, valamint az Önkormányzatnak a Bankkal szemben a Kötvényekbıl (ISIN: HU0000341540) 
eredıen, nem áll fenn lejárt tartozása, 

(iii) Az Önkormányzat érvényes és hatályos szerzıdés alapján a Bank által jóváhagyott személyt 
reorganizációs menedzserként alkalmaz, az Önkormányzat, annak intézményei és költségvetési szervei, 
valamint a tulajdonában lévı vállalkozások mőködésének racionalizálása érdekében. 

(iv) Az Önkormányzat jelen szerzıdés módosításának hatálybalépésekor hatályban lévı költségvetésének 
(2012. évi eredeti költségvetés) módosítása a reorganizációs menedzser javaslatai alapján megtörtént, 
és e módosított költségvetés megfelel az alábbi feltételeknek: 

 
- Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla (0) vagy 
pozitív. 
- Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése eredeti elıirányzata mőködési egyenlegének (mőködési 
bevételek és kiadások különbözetének) és a 2012. évi  költségvetése mőködési egyenlegének 
különbözete legalább 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint javulást tartalmaz és a költségvetési 
egyenleg kiigazítás keretében legalább 200.000.000,- Ft, azaz kettıszázmillió forint kiigazítás 
megtörténte illetıleg annak visszavonhatatlan kezdeményezése dokumentumokkal (pl. 
létszámcsökkentés, támogatások megvonása, cégstruktúra átszervezése) alátámasztható. 
- Az Önkormányzat módosított 2012. évi költségvetése tartalmaz 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió 
forint céltartalék képzést az Önkormányzatnak, - mint a Lízingbe Vevı kizárólagos tulajdonosának - a 
Lízingbe Vevı mőködési veszteségébıl eredı tıkepótlási kötelezettsége biztosítására.  
- A 2012. évi költségvetésben az ingatlanértékesítésbıl származó tervezett bevétel nem haladja meg a 
150.000.000,- Ft-ot azaz egyszázötvenmillió forintot.  
- A módosított 2012. évi költségvetés, a jelen szerzıdés módosításának hatálybalépésekor hatályban 
lévı költségvetéséhez képest minimálisan 160.000.000,- Ft, azaz egyszázhatvanmillió forint, összegő 
nettó kiadáscsökkentést tartalmaz, mely a beruházások illetve az Önkormányzat, annak intézményei és 
költségvetési szervei, valamint a tulajdonában lévı vállalkozások mőködésének racionalizálásával, 
átszervezésével valósul meg a 2012-es költségvetési évben. A minimálisan 160.000.000,- Ft, azaz 
egyszázhatvanmillió forint, összegő nettó kiadáscsökkentésbıl a mőködési kiadások csökkentésének 
minimálisan 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint, összeget kell elérnie.  

 
3.5 A Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. pontban foglalt feltételek teljesülésével kapcsolatban vita esetén, 
amennyiben a feltétel objektív számadatokkal nem alátámasztható, a 3.4  (iii) pont szerint kijelölt reorganizációs 
menedzser és az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester egybehangzó véleményét tekintik irányadónak. 
Amennyiben a reorganizációs menedzser és a polgármester véleménye eltér, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az 
adott feltétel nem teljesült.” 

 
 

"I. A szerzıdés tárgya” 
 

„4. Felek megállapodnak, hogy a 12001008 – 00122568 – 10200001 valamint az 12001008 – 00122568 – 10100004 
számú bankszámlák mindenkori forint egyenlegére a Bank 1 havi BUBOR+0,75% kamatot fizet. Felek megállapodnak, 
hogy az 5.5 pontjában foglaltak szerinti átváltást követıen az Önkormányzat részére fizetendı kamat mértékét az 
átváltást követıen a Bank és az Önkormányzat közös, egyedi megállapodással határozzák meg. A kamat összegét 
a Bank az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett – forint esetén a 
12001008 - 00122568 - 00100003 számú - bankszámlájára való átutalással. " 
 
 
(2) A fenti elızményekre tekintettel a Felek megállapodnak arról, hogy óvadékot alapítanak a korábban a Banknak 
átadott zárolt betétösszeg egy része felett, a biztosított jogviszonyok körét kibıvítik, valamint a jogosultak körét egy új 
óvadéki jogosultra kiterjesztik és erre tekintettel az Alapszerzıdést kiegészítik az alábbi új rendelkezésekkel, amelyeket 
a szerzıdésbe I. 5. pontként illesztenek. Ezzel egyidejőleg a szerzıdés I. fejezete korábbi I.5. és az követı pontjainak 
számozása egy számmal emelkedik.  
 

"I. A szerzıdés tárgya”  
 
„5.1 A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy a Kötvénykibocsátásból származó forrásból az 
Önkormányzat 2.500.000.000,- Ft (azaz kettımilliárd-ötszázmillió forint) összegben 2008. január 31-én 
zároltbetétet helyezett el a Banknál, melybıl a Bank jelenleg a forintban vezetett 12001008 – 00122568 – 
10100004 számú zárolt számlán 2.000.000.000,-Ft-ot azaz kettımilliárd forintot, valamint a 12001008 – 
00122568 – 10200001 számú zárolt számlán 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot tart nyilván.  
 
5.2 A Felek megállapodnak, hogy a 3.1 pontban meghatározott lépéseket követıen a 12001008 – 
00122568 – 10100004 számú zárolt számlán maradó pénzösszeg felett az Önkormányzat a Bank és a 
Lízingbe Adó javára óvadékot (a továbbiakban: "Óvadék") alapít a jelen 5. pontban meghatározott 
részletes feltételek szerint. A Felek megállapodnak, hogy az Óvadék megalapításakor legalább 
1.700.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázmillió forint összegen áll fenn. 
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5.3 A Felek az Óvadék által biztosított követelések körét az alábbiak szerint határozzák meg: 
(i) a Banknak az Önkormányzattal szemben a Kötvénykibocsátásból ideértve, a Kötvényekbıl (ISIN: 
HU0000341540) adódó fennálló vagy a jövıben keletkezı valamennyi követelése, 
(ii) a Banknak az Önkormányzattal szemben bármely pénzügyi szolgáltatáson illetve kiegészítı pénzügyi 
szolgáltatáson alapuló fennálló vagy a jövıben keletkezı valamennyi követelése, valamint  
(iii) a Raiffeisen Property Lízing Zrt-nek az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben, a 
I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerzıdésbıl adódó fennálló vagy a jövıben keletkezı valamennyi 
követelése. (továbbiakban együtt: „Biztosított Követelések”). 
 
5.4 A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy az Óvadék kiterjed az Önkormányzat Banknál 
forintban vezetett 12001008 – 00122568 – 10100004 számú bankszámlája mindenkori egyenlegére (mint 
bankszámla követelésre) azzal, hogy az óvadéki bankszámlának a Bank javára történt korábbi zárolása 
mellett a Lízingbe Adó mint egyetemleges jogosult javára az Önkormányzat zároltatja azt, és az óvadéki 
bankszámla mindenkori egyenlege felett a Bank és a Lízingbe Adó mint egyetemleges jogosultak javára, 
és kizárólagosan az ı javukra, rendelkezési jogot biztosít. 
 
5.5 A Felek megállapodnak, hogy a Bank treasury részlege befogad az Önkormányzattól egy feltételes 
forint-euro átváltási kérelmet (deviza konverziós standing order) a 12001008 – 00122568 – 10100004 számú 
bankszámla adott teljes egyenlege tekintetében, azzal hogy amennyiben a befogadott kérelemben 
megjelölt árfolyamot eléri vagy azt az Önkormányzat javára elınyösen meghaladja az MNB által közzétett 
hivatalos HUF/EUR árfolyam, akkor a Bank a 12001008 – 00122568 – 10100004 számú bankszámla adott 
teljes egyenlegét forintról euróra átváltja. 
 
A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy az Önkormányzat Banknál forintban vezetett 
12001008 – 00122568 – 10100004 bankszámlája mindenkori egyenlegének forintról euróra való konverziója 
esetén- amennyiben az euró összeget a Bank más bankszámlaszámon írja jóvá -, úgy Óvadék kiterjed az 
Önkormányzat Banknál euróban vezetett új bankszámlájának mindenkori egyenlegére (mint bankszámla 
követelésre) azzal, hogy az óvadéki bankszámlának a Bank és a Lízingbe Adó mint egyetemleges jogosult 
javára az Önkormányzat zároltatja azt, és az óvadéki bankszámla mindenkori egyenlege felett a Bank és a 
Lízingbe Adó mint egyetemleges jogosultak javára, és kizárólagosan az ı javukra, rendelkezési jogot 
biztosít. 
 
5.6 Az óvadéki bankszámla egyenlegének Óvadékul történı lekötése mindaddig fennmarad, míg a Bank 
és a Lízingbe Adó valamennyi Biztosított Követelése kielégítést nem nyert és további Biztosított Követelése 
nem keletkezhet; ezen idıpontot követı 8 (nyolc) banki napon belül a Bank az óvadéki bankszámla 
egyenlegét átvezeti az Önkormányzat által megjelölt bankszámlára. 
 
5.7 A Felek jóváhagyólag tudomásul veszik és rögzítik, hogy a Bank és a Lízingbe Adó mint egyetemleges 
jogosultak bármely Biztosított Követelésüket az Óvadékból – az Önkormányzat és a Lízingbe Vevı elızetes 
felszólítása vagy értesítése nélkül – közvetlenül kielégíthetik. A Bank és a Lízingbe Adó saját döntésük 
alapján jogosultak meghatározni, hogy az óvadéki jogot mely Biztosított Követelésre és milyen sorrendben 
gyakorolják. Amennyiben a jelen Szerzıdés alapján Óvadékul szolgáló összeg az esedékessé vált Biztosított 
Követeléseket teljes egészében nem fedezi, úgy a Bank és a Lízingbe Adó jogosult eldönteni, hogy az 
óvadékul szolgáló összeget mely tartozás csökkentésére számolja el. 
 
5.8 A Bank és a Lízingbe Adó  egybehangzóan úgy nyilatkoznak, hogy abban az esetben amennyiben 
I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerzıdésben a Lízingbe Vevı személyében változás nem történik, az 
Óvadék összegét a Bank felszabadítja a következı célra való felhasználás érdekében: az Önkormányzat 
kérelmére, a Bank által meghatározott és az Önkormányzat által jóváhagyott feltételek mellett, a 
Raiffeisen Property Lízing Zrt-nek az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben, a 
I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerzıdésbıl adódó fennálló tartozásának teljes vagy részleges, idı 
elıtti, díjmentes, visszafizetése .” 
 
5.9 A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat minden szükséges, az Önkormányzat hatáskörébe 
és/vagy döntési jogkörébe tartozó képviselı-testületi és/vagy szervezeti döntést meghoz - ideértve 
jóváhagyásokat vagy engedélyeket is - az alábbiak teljesülése érdekében, amennyiben azokat a Bank 
megköveteli:  

- Az Óvadékban lévı összeg terhére, az I12UNIUA160878 számú ingatlan lízingszerzıdésébıl adódó, 
Lízingbe Vevıt terhelı, lejárt vagy a jövıben esedékes, valamennyi jogcímen alapuló, tartozásoknak a 
Bank által meghatározott és az Önkormányzat által elfogadott szerzıdéses konstrukcióban való 
jövıbeni részleges vagy teljes, esedékességet megelızı díjmentes visszafizetése.  

 
5.10 A Felek megállapodnak, hogy kölcsönösen keresik a jövıben a Lízingbe Vevı energiaellátási 
problémáinak hosszú távú megszüntetését célzó, Bank által jóváhagyott és/vagy finanszírozott beruházások 
lehetıségét. 
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III. 
Egyéb rendelkezések 

 
(1) A Felek megállapodnak, hogy az Alapszerzıdés  jelen szerzıdéssel módosított I.3., 1.4 és I.5 pontjai tekintetében 
a szerzıdésbe szerzıdı Felekként a Lízingbe Adó és a Lízingbe Vevı belépnek.  
 
(2) A szerzıdés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
(3) Amennyiben valamely szerzıdı Fél nem érvényesít azonnal valamely ıt – a jelen szerzıdés módosítás alapján – 
megilletı jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, 
hogy a szerzıdı Fél a jogáról lemond. A jelen Szerzıdés alapján a Feleket megilletı jogok kiegészítik mindazokat a 
jogokat, amelyek a Feleket a jogszabályok rendelkezései értelmében megilletik. 
 
(4) Amennyiben jelen szerzıdés módosítás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy 
végrehajthatatlannak minısülne, ez a tény nem érinti jelen szerzıdés módosítás többi rendelkezésének 
érvényességét, jogszerőségét vagy végrehajthatóságát. A Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, 
hogy az érintett rendelkezést a Felek gazdasági céljainak megfelelı végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék. 
 
(5) Jelen szerzıdésmódosítás valamennyi Fél általi aláírást követıen, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a jelen 
szerzıdésmódosítás létrejöttéhez adott írásbeli jóváhagyással lép hatályba. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
valamennyi díját a Bank fizeti. A Bank mindent megtesz annak érdekében, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
jóváhagyása minél mielıbb megérkezzen. 
 
(6) A fentieket alulírottak, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, és mint arra jogszerően feljogosítottak írták alá. 
Szentendre Város Önkormányzatának Polgármesterét a Képviselı-testület [*]/2012. ([*]) Kt. számú határozata 
hatalmazta fel a szerzıdés aláírására.  
 
Jelen szerzıdés tartalma üzleti titoknak minısül; arról bármilyen másolat vagy kivonat készítése kizárólag a Bank 
elızetes engedélyével történhet. 
 
Budapest, 2012. április [*].  
 
 
 
___________________________________________________ 

Szentendre Város Önkormányzata 
név: Dr. Dietz Ferenc 
beosztás: polgármester 
 
név: Dr. Molnár Ildikó 
beosztás: címzetes fıjegyzı 

 
 
___________________________________________________ 

AQUAPALACE Ker. és Szolg. Kft. 
név: 
beosztás:  
 
név: 
beosztás:  

 
 
___________________________________________________ 

Raiffeisen Bank Zrt. 
 
név: 
beosztás:  
 
név: 
beosztás:  

 
 
___________________________________________________ 

Raiffeisen Property Lízing Zrt. 
 

név: 
beosztás:  
 
név: 
beosztás: 
 

 

 
 
___________________________________ 
Polányi Sándor 
reorganizációs alpolgármester 
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1.sz. Melléklet Szállítói finanszírozási igények 
 
 
 

Lejárt követeléssel rendelkezı szállítók 
 
 

Jogosult 
(szállító) 

Kötelezett  Esedékesség/Lejárat 
ideje 

 Összeg Jogosult 
Bankszámlaszáma 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

…     
 
 

Refinanszírozandó szállítói kifizetések 
 
 

Jogosult 
(szállító) 

Kötelezett  Kifizetés ideje  Összeg Jogosult 
Bankszámlaszáma 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

 Szentendre Város 
Önkormányzata 

 [*],- Ft + [*] ÁFA 
összesen: [*] Ft. 

 

…     
 

 
 
Budapest, 2012. április [*].  
 
 
 
___________________________________________________ 
Szentendre Város Önkormányzata 
név: Dr. Dietz Ferenc 
beosztás: polgármester 
 
név: Dr. Molnár Ildikó 
beosztás: címzetes fıjegyzı 


