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Képviselő.testĺilet e számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Előzmények

Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az 55lf008.
(II. 06.) szźműhatátozatćtbarltĘy dĺintött, hogy az önkoľmányzat és intézményei szímláinak
nyitasa, vezetése, rövid Iejźratű hitelek és egyéb aszámlavezetéshez kapcsolódó szolgźůtatá-
sok nyújt"ísatźngyában a Maryaroľszágĺ Volksbank Zrt..ve| kcit Bankszáĺiaszerzodést. A
hatźtrozat|anidőrę szętzőđés 2008. április 1. napjan lépett hatźúyba, apéĺuforgalmi bankszám-
lrík megnyitásanak időpontja 2008. marcius 1.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A Sberbank Magyaľorszźry Zrt. (a Magyaľországi Volksbank Zrt. tú neve) több alkalommal
kereste meg az onkormĺĺnyzatot azza|, hogy ktinyvelési díjat vezetett be és ezéľt kezdemé-
nyezte a Bankszám|aszerződés módosítását. A könyvelési díj méľtéke megegyezikapénnlgyĺ
tranzakció s illeték méľtékével.

Fentiek miatt indokolt a Bankszźtm|aszętződés módosítas taľgyában a döntéshozata|.
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Előteľjesztő: đr. Kocsis Máté polgrĺľmesteľ

A képviselő-testtileti iilés időpontja:2014. május 14. . sz. napirend

Tá ľgy : Javaslat bankszám |aszeľzőďés módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hataľozat e|fogadásźlhoz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság véleményezi

Hatált o zati jav aslat a bizottság számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés meg-
tźrgya|ásźt.



III. Tényállásĺ adatok

1. A Képviselő-testĺilet akozbeszerzésekľől szőIő 2003' évi C)oilX. tclrvény (a továbbiakban:
régi Kbi.) lefolytatott eljarás eredményeként döntött 2008-ban az onkoľmányzat és intézmé-
nyei bankszám|áinak vezetésére vonatkozó bankszámlaszerzódés megkotéséró|, az összessé-
gében legelőnyösebb ajánlatot tevő Magyarországi Volksbank Zt-ve|.

2013. évben fulajdonos váItozźs töľtént, a Bank elnevezése 20|3. november 1. napjától

Sberbank Magy aroľs ztry Zrt.
A jelenleg hatályos Bankszámlaszeruódés a|apjźnaz Ônkoľmźnyzat és koltségvetési szervei a
szźnriavezetéshez kapcsolódó szolgá|tatásokért 8.999,- Fínegyedévlszámla díjat fizetnek.
A Bank f0I3. szeptember 23. napjánírásban kezdeményezte a Bankszámlaszerzódés módosĹ
tását. A Bank arra hivatkozott,hogy 2013.január l-jén hatályba lépett apérz'ijgyi tranzakciós
illetékĺől sző|ó 2O|2. évi CXVI. tĺirvény éľtelmében a Bankot, mint pénzforgalmi szolgáltatót
pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kĺitelezettség teľheli. Ezeĺ ťlzetési kötelezettség jelentős

hatássalvan a péĺuforga|mi szolgáltatások nyújtásávalkapcsolatos költségekľe) ezen többlet-
koltségek megfizetése jelentősen sérti a Bank lényeges jogos érdekeit. Továbbá olyan új kö-
rülmény, amely a szeruoďéskdtéskor előre nem volt látható. A Bank a többletköltségek megf,r-

zetésének jogcímeként kĺĺnyvelési đíjbevezetését javasolja, melynek mértékére a,,Bankszám-
Iaszeruodésre a 2O|2. december 28. napjźn vagy az azt követően megkötött új bankszźtm|a-

szerzođésekĺę vonatkozó Standaľd vállalati bankszámla hirdetménybeď' szabá|yozott, a min-
denkoľ hatályos feltételei és kondíciői az irányadók, jelenleg 0,3Yo maximum 6.000,-

Ftlmegbízźs.

A szerződés módosítasának jogszerűsége érdekében az onkormźnyzatkozbeszeruési tanács-

adőja a Kozbeszerzési Hatóságtól állásfoglalást kéľt.
A Hatóság vźlaszźhő| nem állapítható meg kétséget kizźrőan, hogy a szerzőđés módosítása a

régi Kbt. szerint jogsértő lenne.
A régi Kbt. 303. $ (1) bekezdésében foglaltak a\apjan a kĺivetkező feltételek egyĹittes teljesti-

lése szfüséges ahhoz, hogy a felek a kozbeszerzési eljarás eredményeként megkijtött szerző-

dést módosíthassfü:
a) a szeruođés megkötését követően beállott köľülményľő| van sző,
b) az aďott ktiľĹilmény a szeruódéskötéskor előľe nem |áthatő ok következménye (ut a

szeľzódés megkĺitésekor nem lehetett látni), tovźlbbźt

c) u így beállt köľülmény miatt a szerzodés valamelyik fél lényeges jogos éľdekeit sért.

A fenti feltételek egyĹittes fennállása esetén, a felek együttes közös akaratáva| módosítható a

kozbeszerzési eljĺĺľás eľedményeként megkötött szeľződés.

A Bankszámlaszerzodés módosítása esetén _ tekintettel az éves fizetési múveletek mennyisé.
gére _ előreláthatóan havonta 1.800 e Ft kĺinyvelési díj kerĹilne felszámításra az onkoľmríny-
zatrészéte.

Abban az esetben ha az onkoľmĺĺnyzat a Bankszźrĺiaszerződés módosításźúloz nem járul

hozzá, a Bank a jelenteg hatályos Bankszámlaszerződést a 13. pontja szerint íľásban 30 napos

felmondási hataridővel jogosult felmondani.

A Bank esetleges felmondása estén az onkoľmanyzatnak _ a pénzforgalmi szolgáltatások

beszerzésére vonatkozó eredményeként kötendő szerzódés létľejöttéig _ az źúmeneti időszak-
ra, a Sberbanknál kell tovább vezetni a fizetési szźm:/rźkat, ťrgyelemmel az áIlanhźztartásrőI
szőIő 2011. évi CXCV. töľvény 84. $ (1) bekezdésében foglaltakľa, mely szerint a helyi tin-

kormźnyzati fizetési szám|áját vá|asztźsa a|apján egy belftildi hitelintézet vagy a kincstár ve-

zeti.
Az átmeĺeti időszakban fennáll annak akockázata, hogy a Bank nem a jelenlegi, hanem az

onkoľmĺĺnyzatrészéľe kedvezőtlenebb kondíciós feltételekkelfogja nyujtani a szolgźitatásźi.



Mindezekľe tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testĹilet jĺíruljon hozzźt a Bankszám|aszer-
zođés olyan módosításához, melyben az onkormźnyzatz}l4.június l. napjától vźůIalja a je-
lenlegi bankszámla vezetési díjon felül atraluakciós illeték jogszabźiyban szabźiyozott mét-
tékének (elenleg fizetési múveletenként 0,3Yo maximum 6.000,- Ft), megfizetését könyvelési
díj címén.

2. A jelenlegi Banksztm|aszerzodéstazÖnkormányzattobb mint ó éve kötötte. A Sberbank a
hat év alatt nem fejlesztette a technikai feltételeket az Önkormźnyzat igényeinek megfelelően
_ nincs Kiskincstáľi rendszer, napvégi betétsztm|a -, ezért a hatékony és felelős gazdálkodás
elvének szem előtt tntásáva| javaslom, hogy a fizetési szímlfü vezetésére vonatkozóan egy új
kozb eszer zé si elj aľás lefo lýatás át.

Iv. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1. A fentiekben részletezetteka|apjáĺ a Képviselő-testület dönt a Sberbankkal 2008-ban kö-
tött és jetenleg is fennálló Bankszámlaszerződés módosításźrćifDI4.junius l. napjától, oly
módon, hogy a Bank felé a fizetési kötelezettség a kĺlnyvelési díjjal - melynek méľtéke fi-
zetési műveletenként 0,3%o, maximum 6.000,- Ft _ egészül ki, és az etlhez szĹikséges fede-
zetetbiztosítja.

2. A Képviselő-testtilet dönt, hogy az onkoľmanyzat és a költségvetési szervek, valamint a
nemzetési ĺinkoľmĺĺnyzatok ťĺzetési számláinak vezetésére közbeszerzési eljarást indít,
melyhez a sziikséges fedezetet biĺosítja.

V. A diintés célja, pénzügri hatása

1. A Bankszámlaszerződés módosítás keľületi szinten 20|4-ben hét hónapru szźĺlitva
15.113,0 e Ft tĺibbletköltséget jelent. Költségvetési szervenként a teľvezett és a bankszámla-
szeruődés módosítását követő bankkĺiltségek az alábbiak szerint alakulnak: ezer Ft-ban

Tewezett Szerz.mođ. Fedezet
miattiplusz kiegészítés
igény

100 2.000 oEP tám.

Költségvetés szeľv megnevezése

Józsefuáĺosi Egészségĺigyi Szolgálat
Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató
és Gyeľmekjóléti Központ
Egyesített Bölcsődék
Gyerek-Viľág Napkĺĺzi otthonos ovoda
Kincskereső Napkĺizi otthonos ovoda
Váľunk Rád Napközi otthonos óvoda
Napsugar Napkĺizi otthonos óvoda
Koszoľú Napközi otthonos ovoda
Hétszínviľág Napközi otthonos óvoda
Mesepalota Napközi otthonos ovoda
TA-TI.KA Napközi otthonos ovoda
Pitypang Napközi otthonos ovoda
Szivĺáľvany Napkĺizi otthonos ovoda
Napraforgó Napktizi otthonos óvoda
Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda
Szźzszorszép Napkiizi otthonos ovoda
J őzsefvźnosi Intézménymfüĺidtető Központ
Józsefuaľosi Parkolás-iizemeltetési Szolgálat
Józsefuaĺosi KözteľĹilet-felügyelet és VSz

..Önkoľmányzat

Polgáľmesteri Hivatal
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7.500 0
800 0



A fenti kimutatásból megállapíthatő, hogy a t<jbbletköltségek egy része a20|4. évi kĺiltségve-
tésben szerepel. A Józsefuarosi Egészségiigyi szolgá|at az oEP finanszírozźsbőI kell, hogy
kigazdálkodja a tiibbletköltségeket. A Józsefuaĺosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kĺizpont, az Egyesített Bolcsődék és a Józsefuarosi Intézménymiĺkĺidtető Központ többletkia-
dásának, 1.803 e Ft fedezetére javaslom megjeIölni a l1107-01 cím Mfüödési cél és általános
tartalékon belül a bankköltség céltaľtalék eIoirányzatot. A tcibbletköltségekkel az'intézmé-
nyek költségvetési e|óirányzatanak módosítiísa szfüséges.

f. A fizetési szémláV'ra vonatkozó kozbęszerzési eljaľás becsült költsége évente 40.000,0 e

Ft, négy évre l60.000,0 e Ft. Tekintettel a becsült éľtékĺe akozbeszerzésekről szőIő 2011. évi
CVIII. törvény Második része szenĺti, uniós éľtékhatáľt elérő közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sa szükséges. A kozbeszerzési eljĺáľás megindításźůloz e|őzetes kĺĺtelezettség vállalás szĹiksé-
ges, melynek fedezetéĹil javaslom a helyi adóbevételeket megjelölni.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testület hatásköľe azá||amháztaľtásról szőlő 2011. évi CXCV. ttiľvény. 84. $ (1)

bekezdésén, aMagyarországhelyi önkoľmźnyzatairő| szőIő 20|1. évi CL)OO(IX. tĺiľvény 41.

$ (3) bekezdésén alapul.

Kéremaza|źtbbihatáĺozati javaslatelfogadását.

H,ł.ľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képvĺselő.testület úgy diint' hory

1. A Sbeľbank Magyaľoľszág Zrt.-vel (korábbi elnevezése Magyarországi Volksbank
ZÍt.) f008. februlíľ 25. napjan, hatźnozatlan időre kÓtött költségvetési elszámolási
szźtmlra és ahhoz kapcsolódó a|szám|źtk vezetésére szóló Bank számlaszerződést 20l 4 .

június l. napjźtva| módosítja, oly módon, hogy az Önkormanyzat ťĺzetési
kĺitelezettsége kĺinyvelési díjjal egészĹil ki, melynek nagysága a mindenkori jogsza-

bályokban meghatarozott péluugyi traruakciós illeték méľtékével megegyező' mely
j elenleg fizetési múveletenk ént 0,3oÁ, maximum 6. 000'- Ft.

Felelős: Polgáľmester
Hatánďo. zD|4.junius 0 1 .

2. fe|hatalmazza apolgźrmestert, a jegyz(5t és a költségvetési szervek vezetóít ahatátozat
l. pontjában foglalt taľtalmi elemekkęlmódosított Bankszámlaszerzóđésekaláitźsźra.

Felelő s : Polgáľmest e1 je gy zo, költségvetési szervek v ezetőí
Hatĺĺĺiđő: 20|4.június 0l.

3. ahatźrozat 1. pontjában foglaltak többletkĺiltségekľe 1.803,0 e Ft-ot biztosít _ a Jő-
zsefuĺĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont ľészére 506,0ę Ft-t, az
Egyesített Bölcsődék érészére 197,0 e Ft-ot és a Józsefuarosi Intézménymfüödtető
Központ részére 1.100,0 e Ft-ot _ a 11107-0l cím Mfüödési cél és általanos taľtalékon
be 1ü1 a bankkö ltsé g cé|taÍta|ék elő irĺínyzat terhére'

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 20|4. május 14.

4. ahatźrozat3.pontjábanfoglaltak miattazonkoľmanyzatkiadás 11107-01 címMfüö-
dési cél és źita|źnos tartalékon belül a bankköltség céItartaIék . kötelező feladat - elői-
rányzatfuől 1.803,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1ll08.02 cím - kote|ező feladat_



ťlnanszítozási mfüĺidési kiadáson beliil az irźnyítőszervi támogatiásként folyósított tá-
mo gatás kiutalás a eloirány zatár a.

a) a Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 401-02 cím bevételi
_ kĺitelező feladat . ezeÍ belül a ťlnaĺszitozási mfüĺidési bevétel bźnyítőszervi
szervi támogatásként folyósított tźmogatás ťrzetési számlźn töľténő jóváíľása előĹ
rányzatéú és ezze| egyidejtĺleg a kiadás dologi előirányzatát 506,0 e Ft-tal męgemę-
li,

b) azEgyesített Bölcsődék 40100-02 cim bevételi _ kötelező feladat - ezen beliil a
ťĺnanszirozási miĺködési bevótel irźtnyítőszervi szervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźtmLáĺ toľténő jőváírása előirźnyzatát és ezze| egyidejiileg a
kiadás dologi eloirźnyzatźLt|97,0 e Ft-tal megemeli,

c) a Józsefuĺĺrosi Intézménymfüĺjdtető Központ 72|0| cím bevételi _ kötelező fela-
dat - ezenbeltil a ťlnanszírozási mfüödési bevétel irényitőszeľvi szervi tĺĺmogatás-
ként folyósított támogatás ťrzętési szám|źn töľténő jőváirása e|ohźnyzatétt és ezze|
egyidejűleg a kiadás dologi e|őirźnyzatát 1.100,0 e Ft-talmegemeli.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 20|4. május 14.

5. a) az onkotmźnyzat és a költségvetési szeľvek, valamint a nemzetiségi önkoľmany-
zatok ťĺzetési szárĺiáinak vęzetésére közbeszerzési eljarást indít, oly módon, hogy a
teljesítés időtaľtama 4 év, melyľe vonatkozóan összesen 160.000,0 e Ft-ra, évente
40.000,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal a helyi adóbevételek terhére.

b) felkéri aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot a közbeszerzésí eljaľás lefoly-
tattsźra, melynek eľedményéľől a Képviselő-testiilet dönt.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: a) pont esetén 20t4. május |4.,b) pont esetén abeérkezett ajánlatok éľtéke-

lését követően

6. felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a határozatban foglaltakat az ĺinkotményzat kĺiltségve-
tésének következő módosításanál, valamint a20|5-20|8. évek költségvetésének teľve-
zéséné| ve gye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺĺľidő: a koltségvetés következő módosítása és a2015-20I8. évek költségvetésének
teľvezése

A diintés végľehaj tá sńt v égző szerv ezeti erység: Pénzĺiryĺ Üryosztály

Budapest, 20|4. május 05.

Tcĺrvényességi ellenőrzés :

Rimán Edĺna
jegző

nevében és megbízásából: 
-J, ,fubrv #4

dľ. Mészaľ Erika

ŕKöÉis Máté
polgármester

a|jegyző
f014 h4ÁJ 0 ü,


