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Bankszámla Szerződés 

 
Amely létrejött egyrészről a Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) képviseli: Horváth Gyula 
régióigazgató és Kálmán Balázs fiókvezető a továbbiakban Bank, valamint Lenti 
Város Önkormányzata (Lenti, Zrínyi M. u. 4., törzsszám: 734477) képviseli Horváth 
László Polgármester, a továbbiakban, mint Számlatulajdonos között, a következő 
feltételekkel: 
 
1./ Számlatulajdonos megbízza a Bankot, hogy költségvetési elszámolási számlát 
(pénzforgalmi számlát) és ahhoz kapcsolódó egyéb, a helyi önkormányzatok 
számlavezetésére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – különös tekintettel a 
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok, 
valamint azok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek számláira vonatkozó 
részeire – a Számlatulajdonos gazdálkodásával kapcsolatos pénzeszközeinek 
kezelése és pénzforgalmának lebonyolítása céljából pénzforgalmi bankszámlát 
nyisson és vezessen. A Bank a megbízást elfogadja. 
 
A Bank a Számlatulajdonos megbízásából pénzeszközeinek kezelésére és 
pénzforgalmának lebonyolítására 14100299-10957149-01000001 pénzforgalmi 
jelzőszámmal, Költségvetési elszámolási számla elnevezésű bankszámlát vezet. 
 
2./ A Bank az 1. pontban megjelölt Költségvetési elszámolási számla mellett a 
Számlatulajdonos rendelkezése alapján egyéb, a hatályos jogszabály által lehetővé 
tett a 2. sz. melléklet szerinti pénzforgalmi jelzőszámokkal számlákat is megnyit és 
kezel. 
 
A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos pénzeszközeit kezeli és 
nyilvántartja, az azok terhére benyújtott, szabályszerűen kiállított kifizetési- és 
átutalási megbízásokat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően teljesíti, illetve a javára szóló fizetéseket jóváírja. 
 
A Bank a pénzforgalmi bankszámlán történt terhelésről és jóváírásról, valamint a 
számla egyenlegéről számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost, melyet a 
Számlatulajdonos által napi gyakorisággal, részére megküld. A Számlatulajdonos a 
számlakivonatra vonatkozó észrevételeit a kézhezvételtől számított 15 naptári napon 
belül köteles a Bankkal közölni. 
 
Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti Pénzforgalmi számla 
illetve Alszámlák megnyitásáról a Magyar Államkincstárat írásban értesítette. 
 
A pénzforgalmi bankszámlá(ko)n elhelyezett pénz devizaneme: magyar forint. 
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3./ A Számlatulajdonos a számlák felett az érvényes pénzforgalmi jogszabályok 
szerint rendelkezhet, és köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott 
személyek aláírásának, valamint a megbízásokon használatos bélyegző 
lenyomatának szabályszerű bejelentéséről. 
 
A Számlatulajdonos a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságát más 
személy(ek)re, önálló vagy együttes rendelkezési jogosultságként, meghatalmazás 
útján, átruházhatja. A Számlatulajdonos köteles a bankszámla felett rendelkezni 
jogosult személy(ek) aláírását, személyi adatait, valamint a rendelkezési jogosultság 
módját, ill. a rendelkezési jogosultságot érintő változásokat erre rendszeresített 
formanyomtatványon a Banknak, a Számlatulajdonos hatásköri rendjének 
megfelelően aláírva bejelenteni. A Bank ezen változásokat csak a hozzá intézett 
szabályszerű bejelentés megtételét követő naptól veszi figyelembe. 
 
A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben adataiban (pl.: cím, 
levelezési cím, intézmény elnevezése) változás áll be, arról a Bankot haladéktalanul 
értesíti. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a Bank felelősséget nem 
vállal. 
 
4./ A Bank a Költségvetési elszámolási számlát és a 2. pont szerint megnyitott egyéb 
számlákat – a Számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült, illetve a 
költségvetésen kívüli pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák kivételével – a 
végrehajtható bírósági vagy közigazgatási határozaton és az előnyösen rangsorolt 
tételekre vonatkozó, jogszabályon alapuló inkasszó, valamint a banki követelések 
vonatkozásában egységes bankszámlának tekinti, azzal a megszorítással, hogy az 
előbbiekben említett esetekben a Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó – 
az állami hozzájárulások pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló – alszámláról, a 
likvid hitel kivételével, hiteltörlesztést és kezességvállalás alapján történő kifizetést 
nem teljesít. 
 
5./ A Számlatulajdonos pénzforgalmi lebonyolításához a Bank által rendszeresített 
nyomtatványokat használja, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. 
 
6./ A Számlatulajdonos a pénzforgalmi megbízások kiállításakor a mindenkori 
pénzforgalmi előírásokra figyelemmel jár el, valamennyi pénzforgalmi megbízáson 
feltünteti az azonosításhoz szükséges adatokat (fedezetigazolással kapcsolatos 
megbízásokon azok visszaigazolási számát, stb.). 
 
A nem előírásszerűen beküldött megbízásokat a Bank – az ok pontos megjelölésével 
– helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függőben tartja, amennyiben a 
kiegészítés, helyesbítés rövid úton lehetséges. Az ebből eredő károk a benyújtót 
terhelik. 
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7./ A Bank a Számlatulajdonos részére vezetett számlákról a pénzforgalmi 
előírásokban meghatározottak szerint, a hatályos jogszabályokban és a jelen 
bankszámlaszerződésben rögzített feltételek esetén a Költségvetési elszámolási 
számlán vagy az Állami hozzájárulások számlán rendelkezésre álló fedezet erejéig 
teljesít kifizetéseket. A terhelési megbízásokat a legutolsó számlakivonatban közölt 
bankszámla követelés és a tárgynapi jóváírások összegei közül technikailag még 
figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti. 
 
A pénzforgalmi rendelkezések értelmében – a jogosult ellenkező rendelkezése 
hiányában – függőben tartja a fedezethiány miatt nem teljesíthető, előnyösen 
rangsorolt fizetési megbízásokat a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig, 
maximum 15 napig. 
 
A többi megbízást, amelyekre elegendő fedezet nincs, visszaküldi a benyújtónak. 
 
A fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások jogkövetkezményeiért a 
Számlatulajdonos felelős. 
 

A Számlatulajdonos deviza-átutalásra vonatkozó megbízás esetén köteles a - 
devizajogszabályban meghatározott – vonatkozó jogcímet feltüntetni. A Bank, 
amennyiben e megjelölést hiányosnak találja, a megbízás teljesítését megtagadja és 
azt visszaküldi. 
 
8./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben az Állami hozzájárulások 
alszámláról a Költségvetési elszámolási számlára történő átvezetésről – egyedi 
megbízás keretében – rendelkezik, a Bank az így átvezetett összeget szabad 
rendelkezésűnek tekinti, és a megbízások teljesítésénél az általános előírásokra 
figyelemmel jár el. 
 
9./ A Bank a Számlatulajdonos bankszámláin fennálló követelései után jelen 
szerződés melléklete szerint kamatot térít. 
 
10./ A három havi BUBOR-hoz, kötött kamatoknál, a Bank a kamatot 
kamatperiódusokra állapítja meg. A kamatperiódusok havi időtartamúak. Az első 
kamatperiódus 2011. október 1. naptól 2011. október 31. napig tart. Az új kamat 
megállapításra a naptári hónap végét megelőző ötödik munkanapon kerül sor, és az 
újabb kamatláb a következő naptári hónap első napjától érvényes. A kamat 
megállapítás alapja a három havi BUBOR. 
 
11./ A Bank a Számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, pénzforgalmának 
lebonyolításáért, a bankon kívüli forgalomban felszámított pénzforgalmi jutalékot, a 
pénztári kifizetések után díjat számít fel jelen szerződés mellékletében foglaltak 
szerint.  
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A bankszámlákkal kapcsolatos jutalékok, díjak minden negyedév utolsó 
munkanapjával esedékesek. 
 
A Bank a szerződés hatálya alatt a fentiekben és jelen szerződés mellékletében 
meghatározott költségeken (jutalékokon, díjakon) túl egyéb jogcímen további 
ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt, minden egyéb költségét ezekben a díjakban 
kell érvényesítenie. 
 
12./ A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a hitelintézeti tevékenysége 
körében keletkezett esedékes követelése (jutalékok, díjak, hitel-törlesztések, lejárt 
vagy felmondott kölcsönök) összegével az esedékességkor az előnyösen rangsorolt 
fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást 
megelőzően – a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül – bankszámláit megterhelje. 
Felek megállapodnak, hogy a Bank ezen jogának gyakorlásához a Számlatulajdonos 
külön rendelkezése nem szükséges. 
 
13./ A hiteldíjon kívüli díjak, jutalékok késedelmes megfizetése esetén a Bank 
késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori hatályos Ptk-ban 
rögzített kamat mértéke.  
 
14./ A Bank a szerződés időtartama alatt nem jogosult a számlavezetéssel 
kapcsolatban felszámításra kerülő díjakat, jutalékokat vagy egyéb feltételeket 
egyoldalúan módosítani. A szerződés módosítására csak a Kbt. 303.§-ban 
meghatározott feltételek fennállása esetén van lehetőség.  
 
15./ A Bank a Számlatulajdonos részére vezetett számlák javára és terhére írt 
összegekről, illetve a bankszámlák egyenlegének ezzel összefüggő változásáról – a 
pénzforgalmi rendelkezések szerint – a bankszámlakivonattal, esetenként a 
hozzácsatolt elektronikus bizonylattal, egyes tételeknél az eredeti okmány 
megküldésével értesíti a Számlatulajdonost. A Bank a saját tévedésén alapuló 
jóváírás vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése 
nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Bank – az ok megjelölésével – értesíti a 
Számlatulajdonost. 
 
16./ A Bank a Számlatulajdonos kérelme alapján egy vagy több évre szóló 
fedezetigazolást ad ki akkor, ha a Költségvetési elszámolási számlán és/vagy az 
Állami hozzájárulások számlán a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ebben az 
esetben a Bank a fedezetet azonnal átvezeti a Fedezetbiztosítási számlára. 
 
Amennyiben a Számlatulajdonos naptári éven belüli időtartamra szóló 
fedezetigazolást kér, és az átvezetés nem valósítható meg azonnal, mert a szükséges 
összeg nem áll rendelkezésre a Költségvetési elszámolási számlán és az Állami 
hozzájárulások számlán, vagy az ügyfél a részletekben történő elkülönítést kéri, a 



 5 

fedezetigazolás összegét a Bank az önkormányzati képviselőtestület által jóváhagyott 
éves költségvetésben adott célra megállapított összegben, a kért ütemezésben vezeti 
át a Fedezetbiztosítási számlára arról a számláról, ahol pénzügyi fedezet van (a 
Költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén az Állami hozzájárulások 
számláról). 
 
Több évre szóló fedezetigazolási kérelem esetén, amennyiben a fedezet azonnal nem 
különíthető el, a Bank fedezetigazolást nem ad ki, helyette a hitelképes 
Számlatulajdonos részére – hitelengedélyezési eljárás keretében – bankgaranciát 
vállal. 
 
17./ Számlatulajdonos önkormányzat felhatalmazza a Bankot, hogy a Költségvetési 
elszámolási számláról az általa finanszírozott intézmények munkabérfizetéséhez – 
szükség esetén – saját hatáskörben vezesse át a fedezetet. A Számlatulajdonos 
felhatalmazza a Bankot továbbá arra, hogy a munkabérekkel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségei teljesítéséhez a Költségvetési elszámolási számla fedezethiánya esetén 
– a munkabérekkel kapcsolatban felmerült fedezethiány erejéig – az Állami 
hozzájárulások számláról a szükséges fedezetet átvezesse, valamint arra, hogy 
amennyiben az önkormányzati bérfizetéshez, vagy az említett átvezetéshez a 
Költségvetési elszámolási számlán és az Állami hozzájárulások számlán fedezethiány 
jelentkezik, a Számlatulajdonos részére jelen szerződés mellékletében meghatározott 
feltételekkel munkabérhitellel teremtsen fedezetet. 
 
A Számlatulajdonos jelen szerződés hatálya alatt a munkabérhitel kamat mértékén 
túl egyéb jogcímen további ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt, minden egyéb 
költséget ebben a díjban kell érvényesítenie.  
 
A munkabérhitel és járulékai visszafizetésének esedékessége a folyósítástól számított 
30. nap, de a Bank jogosult a Költségvetési elszámolási számlát, illetve az Állami 
hozzájárulások számlát e követelései vonatkozásában azonnal megterhelni – a 
pénzforgalmi rendelkezések betartásával –, amint a számlákon fedezet van. 
 
Ha a fedezet megteremtésére az Állami hozzájárulások számláról történt átvezetéssel 
kerül sor, az átvezetett összeget a Bank céljellegűnek tekinti, és csak a 
munkabérekkel kapcsolatos fizetéseket teljesíti belőle. Számlatulajdonos 
önkormányzat egyidejűleg megbízást ad arra vonatkozóan, hogy a munkabérek 
kifizetését a sorrendben előbb, vagy azonos időpontban beérkezett – nem előnyösen 
rangsorolt – megbízásokat megelőzően teljesítse a Bank. 
 
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben érvényes hitelszerződéssel 
nem rendelkezik, úgy a tárgyév első munkabérhitelének igénybevételénél, illetve a 
bérjellegű kiadások módosítása során köteles az egyhavi bérelőirányzatát a Bank 
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részére írásban megadni. A megadott bérelőirányzat a Bankszámlaszerződés 
mellékletét képezi. 
 
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a munkabérhitel maximuma az egyhavi 
bérelőirányzata. Ha a Számlatulajdonos munkabérhitel igénye rendszeresen, 
legalább 20%-kal alatta marad az esedékes nettósított állami támogatásnak, a 
munkabérhitel és járulékainak esedékességi napja az Állami hozzájárulások számlán 
történő jóváírás napja. 
 
Ez a kedvezmény megszűnik, amennyiben a munkabérhitelt és járulékait a 
folyósítástól számított 30 napon belül a Számlatulajdonos nem fizeti vissza. 
 
19./ A pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető kölcsöntörlesztés esetén, 
valamint a hiteldíj késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi kamat mértéke: a 
mindenkori hatályos Ptk-ban rögzített kamat mértéke.. 
 
20./ A Számlatulajdonosnak más hitelintézettől igénybe vett bankkölcsönéről a 
kölcsönszerződés egy másolatának megküldésével a Bankot tájékoztatnia kell. 
 
21./ A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap 
által nyújtott biztosítás – jogszabályi rendelkezés alapján – az önkormányzati 
betétekre nem terjed ki. 
 
22./ A szerződés megszűnése: 
 
Jelen pont rendelkezései a szerződés megszűnésére, illetve a szerződés alapján 
igénybe vett szolgáltatásokra vonatkoznak. A bankszámla megszűnésével 
egyidejűleg megszűnik valamennyi, a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatás. 
 
Ez a szerződés határozott időre 2011. október 01. napjától 2014. szeptember 30. 
napjáig szól.  
 
A Számlatulajdonos a szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a Bankkal szemben 
fennálló valamennyi tartozását rendezte, illetve elegendő fedezet áll rendelkezésre a 
bankszámlán Bank felé fennálló tartozások fedezésére. A bankszámlaszerződés 
felmondása a szerződés egészét megszünteti. A szerződés egyéb részeinek 
felmondása ellenkező rendelkezés hiányában kizárólag az adott szolgáltatás 
tekintetében szünteti meg a szerződést. 
 
Megszűnik továbbá a szerződés: 
a) a Bank vagy a Számlatulajdonos azonnali hatályú felmondásával; vagy 
b) a Számlatulajdonos jogutód nélküli megszűnésével. 
c) a Számlatulajdonos önálló gazdálkodási tevékenységének megszűnése esetén. 
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A Bank vagy a Számlatulajdonos azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a 
másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül a 
szerződésből / Általános Szerződési Feltételekből eredő bármely lényeges 
kötelezettség megszegése vagy bármely kötelezettség ismételt megszegése. 
 
A Számlatulajdonos jogosult a Bank szerződésszerű teljesítését tetszése szerinti 
időközönként ellenőrizni. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Bank a 
szerződésben meghatározott feladatokat nem teljesíti az ott meghatározott módon, 
úgy a Számlatulajdonos írásban felszólítja a Bankot a szerződésszerű teljesítésre. 
 
A Bank a tevékenységéről, a szerződésszerű teljesítéséről - kifejezett kérésre - köteles 
a Számlatulajdonost tájékoztatni összefoglaló jelentés formájában.  
 
Amennyiben a Számlatulajdonos ellenőrzésre jogosult képviselője a szolgáltatással 
kapcsolatban mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles azt a Számlatulajdonos 
döntéshozásra jogosultja felé és a Bank felé az észlelést követő 2 munkanapon belül 
írásban jelezni, és – amennyiben lehetséges a - a hiba kijavítására, illetve a 
szerződésnek megfelelő teljesítésre ésszerű határidőt tűzni.  
 
Ha a Számlatulajdonos a szerződés időtartama alatt fél éven belül legalább 3 
alkalommal él a fentiekben meghatározott kifogással a Bank teljesítésével szemben, 
úgy a Számlatulajdonos jogosult a szerződést felmondani azzal, hogy a Bank köteles 
szerződéses kötelezettségeit az új Bankkal történő szerződéskötésig - a szerződésben 
meghatározott díjak, illetve jutalékok szerint - térítés ellenében ellátni, azonban a 
Számlatulajdonos jogosult a Bankot illető ellenszolgáltatásból levonni a szolgáltatás 
teljesítését folytató új Bank kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás költségeit, 
valamint a hibás teljesítésből eredő károkat, a hiba kijavításának költségeit.  
 
A szerződés azonnali hatályú felmondással történő megszűnése esetére a Bank 
köteles a szerződésben és az új Bankkal kötött szerződésben meghatározott díjak, 
illetve jutalékok közötti különbözetet (amennyiben az új Bank magasabb 
ellenszolgáltatáson vállalja a szerződés teljesítését, mint a korábbi Bank) járadék 
formájában havonta megfizetni a Számlatulajdonosnak a szerződés megszűnésének 
időpontjától a vele kötött szerződéses eredeti időtartamának lejártáig. 
 
23./ A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei: 
 
A bankszámlaszerződés megszűnésekor a Bank valamennyi, a szerződésből 
származó követelése lejárttá válik és a Számlatulajdonos a vonatkozó 
egyenlegértesítőben megjelölt tartozását nyolc (8) naptári napon belül köteles 
kiegyenlíteni. 
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A bankszámlaszerződés megszűnése esetén a Bank a megszűnésről történő 
tudomásszerzése időpontjától jogosult a bankszámla egyenlegéből, az annak terhére 
később elszámolandó fizetési kötelezettségek fedezetét, a bankszámla 
megszűnésének időpontjáig, de legkésőbb a bankszámlaszerződés felmondását 
követő harmincadik (30.) munkanapig zárolni. A zárolás időtartama alatt a Bank a 
bankszámla terhére megbízást nem teljesít. A zárolás idejére a Számlatulajdonost a 
zárolt összeg után a mindenkor érvényes folyószámlakamat illeti meg. 
 
24./ Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a 
bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai, a pénzforgalomról 
szóló jogszabályokban foglaltak, valamint a Bank Általános Szerződési Feltétételek 
című dokumentuma és a vonatkozó Hirdetmények az irányadók. 
 
Jelen bankszámlaszerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Általános 
Szerződési Feltétételek (a továbbiakban: ÁSZF) című dokumentuma és a vonatkozó 
Hirdetmények. Ezek együtt képezik a Bank és a Számlatulajdonos között jelen 
szerződés aláírásával létrejött Bankszámlaszerződést, mint a Bank által nyújtott 
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződést. Az Ügyfél jelen szerződés 
aláírásával elismeri, hogy a szerződés tervezetét, az ÁSZF-et és a Bank pénzforgalmi 
szolgáltatásra vonatkozó Hirdetményét a szerződéskötést megelőzően a Bank 
rendelkezésére bocsátotta, azok tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek 
fogadja el 
 
25./ Egyéb kikötések: 
A Számlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a Költségvetési elszámolási 
számlájáról, illetve annak fedezetlensége esetén az Állami hozzájárulások számlájáról 
az általa finanszírozott, kincstári finanszírozási körbe bevont intézmények 
kiadásainak fedezetét – azok tartalmára és összegszerűségére való tekintet nélkül – 
saját hatáskörben az intézmények Költségvetési elszámolási számlájára átvezesse. 
 
A szükséges összeget intézményenként ezer forintra kerekítve kell biztosítani. 
 
Lenti, 2011. augusztus 18. 

 
 

Horváth Gyula és Kálmán Balázs 
         Régióigazgató          Fiókvezető 

Magyarországi Volksbank Zrt. 

 
 

Horváth László 
Polgármester 

Lenti Város Önkormányzata 
  

 
 

Deák Szilvia 
         Pénzügyi osztályvezető 
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1. számú melléklet 

 
 
Megnevezés Ajánlott kondíciók 

1. Pénzforgalmi jutalékok  

saját számlák között díjmentes 
bankon belül díjmentes 
bankon kívül 0,01%, 30,- Ft/tétel, max. 5.000,- Ft/tétel 
2. Pénztári kifizetés díja  

pénztári kifizetés 0,02%, min. 60,- Ft/tétel, max. 3.000,- Ft/tétel 
3. Munkabér hitel kamat 

mértéke  
35 Millió Forint, azaz harmincöt-millió forint 

Munkabér hitel maximális 
nagysága 

3 havi BUBOR + 1,10% 

4. Csoportos átutalás  

bankon belül díjmentes 
bankon kívül díjmentes 
5. Nap végi betét után 

fizetett kamat 

3 havi BUBOR - 1% 
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2. számú melléklet 

 
Lenti Város Önkormányzatának és intézményeinek jelenlegi számlaszámai 
 

Bankszámlaszám Bankszámla megnevezése 

14100299-10957149-01000001 Költségvetési elszámolási számla 
14100299-10957149-02000004 Társ. Össz. Megv. Közműfejl. lebony. számla 
14100299-10957149-03000007 Várakozóhely megváltási számla 
14100299-10957149-04000000 Építményadó számla 

14100299-10957149-05000003 
Tartozkodás idő utáni Idegenforgalmi adó 
számla 

14100299-10957149-06000006 Lenti Város Illeték beszedési számla 
14100299-10957149-07000009 Lenti Iparűzési adó beszedési Számla 
14100299-10957149-08000002 Bírság számla 
14100299-10957149-09000005 Késedelmi pótlék számla 
14100299-10957149-10000009 Polgármesteri Hivatal Luxusadó számla 
14100299-10957149-11000002 Lenti Vár. Talajterh. díj számla 
14100299-10957149-12000005 Cigány-Roma Helyi Kis.Önk. elsz. számla 
14100299-10957149-13000008 Lenti Város Idegen bev. elsz. számla 
14100299-10957149-14000001 Lenti V. Környv. A. Péneszk. elsz. számla 
14100299-10957149-15000004 Állami hozzájárulások számla 
14100299-10957149-16000007 Bérlak. Ért. lebony. számla 
14100299-10957149-17000000 Bef. Viziközmű Beruh. elsz. számla 
14100299-10957149-18000003 Termőföld bérbead. szárm. bev. elsz. számla 
14100299-10957149-19000006 Egyéb bevételek beszedési számla 
14100299-10957149-20000000 Gépjárműadó beszedési számla 

14100299-10957149-21000003 
Lenti és Iklódbördőce Önkormányzatok 
Tulajdonköz. elsz. számla 

14100299-10957149-22000006 Piac bevételek elsz. számla 
14100299-10957149-23000009 Polgm. Hivatal EQUAL Program 
14100299-10957149-24000002 Polgm. Hivatal "Kisebbség EQUAL" 
14100299-10957149-25000005 "ROP-Kerékpárút Pályázat"  
14100299-10957149-26000008 Lenti PH Munkáltatói Lakásalap számla 
14100299-10957149-27000001 ÁROP Hivatal Szervezetfejlesztés Lenti Önk. 
14100299-10957149-28000004 „Rendelőintézet revitalizációja” 
14100299-10957149-29000007 „Fogyatékkal élők nappali ellátása” 

14100299-10957149-30000001 
„Lenti Város Önkormányzata Magánszemély 
Kommunális adója beszedési számla” 

14100299-10957149-31000004 „Hivatal épületének felújítása” 

14100299-10957149-32000007 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0941 Informatikai 
infrastruktúra fejlesztése 



 11 

14100299-10957149-33000000 

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
Lentiben az I. és II. számú háziorvosi körzet 
rendelőinek megújításával” 

14100299-10957149-34000003 
„Városközpont funkcióbővítő megújítása 
Lentiben” 

14100299-10957149-35000006 „Óvoda fejlesztés” 
14100299-10938149-01000004 Tűzoltóság költségvet. elsz. számla 
14100299-10937949-01000007 Rendelőintézet költségvet. elsz. számla 

14100299-10937749-01000001 
Arany J. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. 
Int. költségvet. elsz. számla 

14100299-10937349-01000009 Vörösmarty Isk. költségvet. elsz. számla 
14100299-10936849-01000003 GESZ költségvet. elsz. számla 
14100299-10943049-01000005 Lenti Napköziotthonos Óvoda 
14100299-10942949-01000001 Bölcsőde Lenti elkülönített számla 
14100299-10942749-01000005 Városi Műv. Központ elkülönített számla 

14100299-10942749-02000008 
Városi Műv. Központ Lenti TÁMOP-3.2.3-
08/2-2009-0010 

14100299-10942649-01000002 Városi Könyvtár Lenti elkülönített számla 
14100299-10942649-02000005 Városi Könyvtár, Mozgókönyvtár számla 

14100299-10942649-03000008 
Városi Könyvtár Lenti TIOP-1.2.3/08/1-2008-
0077 

14100299-10942649-04000001 
Városi Könyvtár Lenti TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0068 

14100299-10942649-05000004 
Városi Könyvtár Lenti TÁMOP-3.2.11/10/1-
NYITOTT KÖNYVTÁR-ABLAK A VILÁGRA 

 


