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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  71/2019. 
(IV. 30.)  számú határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei, a 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazda-
sági társaságok számláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtá-
sa tárgyában az OTP  Bank  Nyrt.-vel köt Bankszámlaszerződést  1  év időtartamra.  A  határozott 
időre szóló szerződés  2020.  május  31.  napjáig szólt. 
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A  Képviselő-testület a  29/2020.  (II.  27.)  számú határozat  4.  pontjában úgy döntött, hogy az 
OTP  Bank  Nyrt.-vel  2019.  június  1-napjától kötött fizetésiszámla-szerződést meghosszabbítja 
2020.  december  31.  napjáig, a jelenleg hatályban lévő fizetésiszámlaszerződésben foglalt vál-
tozatlan kondíciókkal. 

A  Képviselő-testület a  29/2020.  (II.  27.)  számú határozat  2.  a) pontjában úgy döntött, hogy a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság gondoskodjon az új számlavető pénzintézetet kiválasztá-
sáról  2020.  november  30.  napjáig, a szolgáltatás  2021.  január  1.  és  2024.  december  31.  közötti 
időszak. 

A  szolgáltatás becsült értéke  2020.  január  1  és  2024.  december  31.  időszakra  342.071.260 Ft. 

Az általános forgalmi adóról szóló  2007.  évi CXXVII. törvény  86.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja 
alapján mentes az adó alól a folyó-, betét- és ügyfélszámlával, fizetéssel, átutalással, csekk-, 
egyéb pénzköveteléssel és pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ideértve ezek 
közvetítését is, kivéve magát a követelés (kinnlevőség) behajtását. 

A  becsült érték meghatározásának módszere az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló 
szerződései. 

Fentiek alapján Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bank-
számláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában a köz-
beszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész, Uniós 
értékhatárt elérő eljárásrendben indított közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 

A  választott eljárás fajtája a Kbt.  85.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja szerinti tárgyalásos eljárás, tekin-
tettel a szolgáltatás specialitására, valamint a potenciális ajánlattevők üzletszabályzatainak, hir-
detményeinek különbözőségére, az ajánlatkérők igényeinek kielégítésére, nem lehet egyszerű, 
nyílt eljárással a szolgáltatást beszerezni, a szerződéses feltételek tárgyalások eredményeként 
véglegesíthetők. 

A  tárgyalásos eljárás gyorsított eljárásban kerül lefolytatásra, tekintettel az Ajánlatkérőnek a köz-
feladatai ellátásához, működéséhez kiemelten fontos a tárgyi szolgáltatás megrendelése.  A  szol-
gáltatás folyamatos ellátását, tekintettel a Kbt. szerinti határidőkre, gyorsított eljárás keretében 
lehet biztosítani. 

Részajánlattétel nem kerül biztosításra.  A  pénzforgalmi szolgáltatás jellegéből, költséghatékony-
ságból, valamint arra is tekintettel, hogy az Önkormányzat finanszírozza teljesen a banki költsé-
geket a költségvetési intézményeinek,  100 %-ban  önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságainak (tekintettel arra, hogy nem végeznek piaci tevékenységet), továbbá részben finan-
szírozza a nemzetiségi önkormányzatoknak is, ezért a gazdasági és jogi ésszerűséggel nem állna 
összhangban a részek szerinti ajánlattétel. Az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. tv.  84.  § 
(3)  bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv 
fizetési számláját az irányító szerv által választott számlavezető vezeti. 

A  közbeszerzés tárgya:  

Az  eljárás során  a  Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek,  a  nemzetiségi ön-
kormányzatok, valamint  a  100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
bankszámláinak vezetése és  a  számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbi-
ak szerint: 

- Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  39  db  HUF  számla; 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  7  db  HUF  számla; 
Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) ldb  HUF  számla; 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK)  4  db  HUF 
számla; 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB)  2  db  HUF  számla,  1  db EUR számla; 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK)  2  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.)  15  db  HUF  számla; 
Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt.  3  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Román Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi  Roma  Önkormányzat  1  db  HUF  számla; 
Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat  1  db  HUF  számla. 

Számlavezetéssel érintett számlák száma:  85  db +  20%.  Ügyfélterminálok száma  32  db. 

Ajánlattevő feladata  a  teljes folyószámla vezetés,  a  számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatá-
sok nyújtása. 

Folyószámla vezetés keretében kért szolgáltatások: 
bankon belüli elektronikus átutalás, 
bankon kívüli elektronikus átutalás, 
beszedés teljesítése  GIRO-n  keresztül, 
saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés, 
bankon belüli csoportos átutalás, 
bankon kívüli csoportos átutalás, 
deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása, 
Ft  készpénz befizetés, 
Ft  készpénz kifizetés, 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú), 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus), 
elektronikus  on-line  kapcsolat üzemeltetése, 
csekkes befizetés kezelése, 
zsákos készpénzfizetés biztosítása, 
elektronikus terminál működtetése, üzemeltetése, telepítése, 

- telefonos információátadás, 
technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz. 

Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások: 
- POS  terminál üzemeltetés, 
- VPOS terminál üzemeltetés, 
- üzleti bankkártya biztosítás. 

A  nyertes ajánlattevő feladata az  on-line  elektronikus bankszámlaforgalom ellátása  a  valós 
idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében. 
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II. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában döntés szükséges. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkor-
mányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindítása.  A  pénzügyi fedezet biztosított, előzetes kötelezettség válla-
lásról döntött a képviselő-testület a  29/2020.  (II.  27.)  számú határozat  2.  pontjában évente 
90.700  ezer  Ft  összegben. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési 
es  Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekez-
dése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor vissza-
vonhat. 
Az SzMSz  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör vissza-
vonásának. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  is  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet  1. 
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életé-
nek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Melléklet:  
1.sz. melléklet: Részvételi felhívás és a közbeszerzési eljárás dokumentumai 
2. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.(VI.09.) számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

1. a „Józsefvárosi Önkormányzat  es  költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak 
vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyban, a Kbt.  85.  §  (2) 
bekezdés  c)  pontja szerinti gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  09. 

2. a részvételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok felhasználásával a Polgármester in-
tézkedjen a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény szerinti határidők betartásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  09. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 

Budapest, 2020.  június  o5  • 

Pikó  Andras 
polgármester 

Tö ényességi ellenőrzés: 

CzukIcemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

3.számú melléklet 
/2020.  (VI  09)  számú határozat 

Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, vala-

 

mint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak veze-

 

tése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyú közbeszerzési eljárás meg-

 

indításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1) es (3)  bekezdése értelmében, 
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.) Kota  rendelet  1.  §-a értelmében az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következmé-
nyeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyaror-
szág egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CUMIX. 
törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési ön-
kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. a „Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak vezetése 
es  a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyban, a Kbt.  85.  §  (2)  bekezdés  c) 
pontja szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítok 

2. a részvételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok felhasználásával intézkedem a közbe-
szerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény szerinti határ-
idők betartásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  09.A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Közbeszerzési Iroda 

Budapest, 2020.  június  09. 
Pikó András 
polgármester 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros,  hu  t  
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JÓZSEFVA 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082 BUDAPEST,  BAROSS  U. 63-67. 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

AZ 

„Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi 

önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása" 

tárgyú 

KBT. MÁSODIK RÉSZ, 
UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ  ÉRTÉKŰ 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

2020. 
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ALAPINFORMÁCIÓK  A  KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.),  mint Ajánlatkérő részvételi felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat tett közzé 
az EKR-ben a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

A  közös ajánlatkérők nevében eljáró Aiánlatkérőre vonatkozó információk:  

Ajánlatkérő neve:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefon: 
Fax: +36 1 3036696 
Honlap: http://jozsefvaros.hu 
E-mail:  kozbeszerzes@jozsfevaros.hu 

Eliáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a  257/2018.  (XII.  18.)  Korm. rendelet  21.  q 
(10)  bekezdése alapián):  

Név: dr. Lukács  Andrea, 00163 

Az eljárás tíousa:  

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi OZLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, 
uniós értékhatárt elérő értékű gyorsított tárgyalásos eljárás a részvételi felhívásban leírtak szerint. 

A  közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. kötet: részvételi felhívás 

2. kötet: Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 

3. kötet: Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták 

4. kötet: Műszaki leírás 



1.  KÖTET 

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

A  felhívás az alábbi linken található: 

httns://eknaov.hu 
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2.  KÖTET 
ÚTMUTATÓ  AZ  ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐ K RÉSZÉRE 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

11.  Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító 
felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.  A 
Jelentkezők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési 
dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg a jelentkezési időszak alatt 
kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan 
körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja a 
jelentkezés természetét vagy jellemzőit. 

1.2. A  közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor, a Kbt.  3.  §  5a.  pontja szerinti elektronikus 
közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével. 

1.3.  Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló  424/2017.  (XII.  19.)  Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 
rendelkezik, mely a Kbt. rendelkezéseitől szükséges mértékben eltérhet. 

1.4.  Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció 
szükséges, melynek ajánlattevőre/jelentkezőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet  6.  §  (1) 
és  (6)-(9)  bekezdése tartalmazza. 

1.5. A  jelentkezőnek/ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat 
bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be jelentkezést/ajánlatot a 
jelentkező/ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési 
dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
jelentkezésre, ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

1.6. A  közbeszerzési dokumentumok letöltésével, a jelentkezés, ajánlat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a jelentkezőnek, ajánlattevőnek kell 
viselnie. 

1.7. A  részvételi szakaszban tilos ajánlatot tenni. Ahol a közbeszerzési dokumentumok ajánlatról, 
ajánlattevőről rendelkeznek, úgy az az ajánlati szakaszra értendő. 

2. A  JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐ ÍRÁSOK 

2.1. A  jelentkezőnek a Kbt.-ben, a felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével, az 
Ajánlatkérő és a jogszabályok által előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok, 
űrlapok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell jelentkezését 
benyújtania. Amennyiben, ajánlatkérő nem bocsát rendelkezésre nyilatkozat mintát, és 
valamely nyilatkozat jelentkezéshez való csatolását jogszabály előírja, úgy a nyilatkozat a 
minta hiányában is csatolandó! 

2.2.  Jelentkező kötelezettségét képezi — a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos 

áttanulmányozását követően — az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, 

kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatás—kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 

2.3.  Jelentkező felelősséggel tartozik a jelentkezésben közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 

becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

2.4. A  jelentkezés kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott 

felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén 
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kell megadni, egyes igazolások benyújtása pedig a felület, az erre a célra létrehozott helyén 

a jelentkezés összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít. 

2.5.  Az EKR-ben benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a Kbt.  41/A.  §-a, 

a Kbt.  57.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja, valamint az EKR rendelet  11.  §  (4)  bekezdése és  12.  §-

 

a tartalmazza. 

2.6.  Jelentkezőnek, ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR-ben létrehozott űrlapok 

kitöltésével köteles benyújtani: 

• Felolvasólap 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont  kb)  alpontja tekintetében 

• Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont kc) alpontja tekintetében 

• Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat (ajánlati szakaszban) 

• Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat (kérjük az űrlapo(ko)n feltüntetni az 

Ajánlatkérő által a felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokat /Kbt.  62.  §  (1)-(2) 

bekezdés szerinti kizáró okok/) 

• Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) 

• Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 

• Egyéb, az EKR felületén kialakított, és kötelezően kitöltendő nyilatkozat, illetve űrlap, 

valamint amit jogszabály előír 

2.7. A  Kbt.  41/8.  §  (2)  bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a jelentkezők jelentkezése 

részét képező — nem EKR űrlapon benyújtandó - dokumentumokat .pdf formátumú fájlban 

készítsék el, melyeket a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult 

személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

2.8.  Aláírás igazolása:  A  cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a 

cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott 

aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást kell a jelentkezésben benyújtani teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalva. 

2.9. A  jelentkezés módosítására a Kbt. -ben foglaltak szerint van lehetőség. 

2.10. A  jelentkezésnek a jelentkezési határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 

beérkeznie.  A  beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

2.11. A  teljes felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép 

európai helyi idő szerint értendő (CET) 

2.12.  Jelentkezőnek csatolnia kell jelentkezéséhez minden olyan dokumentumot, melyet a 

jogszabály előír, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő nyilatkozat mintát rendelkezésre 

bocsátott-e, vagy sem. 

3.  KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

3.1.  Közös közbeszerzési eljárás a Kbt.  29.  §  (2)  bekezdése alapján. 

3.2.  Az eljárás lefolytatására meghatalmazott ajánlatkérő a  Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat.  A  Józsefvárosi Önkormányzat a következő ajánlatkérők nevében 

folytatja le az eljárást: 

• Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

• Napraforgó Egyesített Óvoda  (NEC) 
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• Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 

• Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (3EB) 

• Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 

• Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt (JGK Zrt.) 

• Józsefváros Közösségeiért Nonprofit  at. 

• Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 

• Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 

• Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

• Józsefvárosi Görög Önkormányzat 

• Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 

• Józsefvárosi Román Önkormányzat 

• Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 

• Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 

• Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 

• Józsefvárosi Roma Önkormányzat 

• Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 

3.3.  Az eljárás alapján létrejövő szerződés aláírására valamennyi ajánlatkérő külön-külön jogosult 

a nyertes ajánlattevővel. 

4. KÖZÖS JELENTKEZÉS 

4.1.  Közös jelentkezés a Kbt.  35.  § alapján. 

5.  ÜZLETI TITOK VÉDELME 

5.1. A  gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt.  72.  § szerinti indokolásban 

az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával, elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok 

védelméről szóló  2018.  évi LIV. törvény  1.  §. szerinti üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet 

is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

5.2.  Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a 

Kbt.  44.  § és az EKR rendelet  11.  §  (4)  bekezdése tartalmazza. 

5.3.  Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik 

személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, 

amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített 

módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is. 

6. A  BONTÁS 

6.1. A  bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt.  68.  § 

rendelkezései és az EKR rendelet  15.  §  (2)  bekezdés szerint. 

6.2. A  Kbt.  68.  §  (1c)  bek. alapján az elektronikusan benyújtott jelentkezés esetében a Kbt.  68.  § 

(5)  bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal 

a tartalommal, ahogyan azok a jelentkezésben szerepelnek — a jelentkezők részére elérhetővé 

teszi. 
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6.3. A  részvételi határidő vonatkozásában a Kbt.  52.  §-a és az EKR rendelet  16.  §-a irányadó. 

7. A  BÍRÁLAT 

7.1. A  jelentkezés elbírálása a Kbt.  69-71.  §-a alapján történik. 

7.2. A  Kbt.  69.  §  (3)  bekezdés alapján az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely 

jelentkezések érvénytelenek, és hogy van-e olyan jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni. 

7.3.  Az ajánlatkérő az összes jelentkező számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás 

lehetőségét, valamint a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében felvilágosítást kér.  A  hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó 

szabályokat a Kbt.  71.  §-a és az EKR rendelet  11.  §  (2)-(3)  bekezdése tartalmazza. 

8. ELŐ ZETES VITARENDEZÉS ÉS IRATBETEKINTÉS 

8.1. A  Kbt.  80.  §  (1)-(2)  bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt.  80.§ (3) 

bekezdése alapján az EKR-en keresztül kell benyújtani. 

9. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 

9.1.  Ajánlatkérő a Kbt.  73.  §  (5)  bekezdés alapján tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek 

a nevét, amelyektől a jelentkező, ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.  73.  §  (4)  bekezdés 

szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni: 

Orszános illetékessénü szervezetek 

Munkajogi: 

Pénzügyminisztérium 
Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 
Email:  munkavedelmi-foo@pm.gov.hu 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 

munkavedelem-infoengm.gov.hu  

Ingyenes (zöld) telefonszáma:  +36 (80) 204-292 

Pénzügyminisztérium 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 
1054 Budapest,  Kálmán Imre  u. 2. 
Postacím:  1369 Budapest,  Pf.:  481. 
Telefon:  +36 (1) 896-2902 
Fax: +36 (1) 795-0880 
Email:  foolalkoztatas.felugveleti-foo©pm.00v.hu 
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Nemzeti  Ado-  és Vámhivatal 
1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 

Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 

tel:  +36 (1) 428-5100 

fax:  +36 (1) 428-5509 

e-mail: nay  kozpontenav.gov.hu  

Környezetvédelmi: 

Agrárminisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság 
1055 Budapest,  Kossuth Lajos tér  11. 

Postai cím:  1860 Budapest,  Pf.  1. 

Telefon:  +36 (1) 795 2000 
Telefax:  +36 (1) 795 0200 
E-mail:  info@fm.gov.hu  

Szociális: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 
1054 Budapest,  Báthory  u. 10. 

Telefon:  +36 (1) 795 1860 
E-mail:  unvfelszolnalat@emmimov.hu  

Budapest 
Munkajogi: 

Budapest  Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Főosztály; Munkaügyi Ellenőrzési Osztály, Mv.  es Mu.  Hatósági  es  Behajtási Osztály 

1036 Budapest,  Váradi  u. 15. 

Postacím:  1438 Budapest,  Pf.  520. 
tel:  +36 (1) 323-3600 

fax:  ±36(1) 323-3602 

E-mail: munkaugyi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, 

munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

1054 Budapest,  Széchenyi  u. 2. 

Postacím:  1373 Budapest,  Pf.  561. 

tel:  +36 (1) 428-5100 

fax:  +36 (1) 428-5509 

e-mail:  nav_kozpont@nav.gov.hu 

Környezetvédelmi: 

Pest  Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; 

Környezetvédelmi és Ügyviteli Osztály 

1016 Budapest,  Mészáros  u. 58/A 

tel:  +36 (1) 224-9100 
e-mail:  orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 
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Szociális: 

Budapest  Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály; Szociális és 
Gyámügyi Osztály 

1035 Budapest,  Váradi utca  15. 
Tel.:  +36 (1) 896-0468 

Telefax:  +36 (1) 237-4879 

E-mail:  gyamhivatal.budapest@bfkh.gov.hu 

10.  EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM (EEKD) 

10.1.  Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt 
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági 
követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az 
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.  A  nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell annak megjelölését, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerint benyújtandó igazolás 
kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdése szerinti adatbázis 
alkalmazásához szükséges adatokat és — szükség esetén — hozzájáruló nyilatkozatot. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a  321/2015. (X.30.)  Kormányrendelet (továbbiakban:  Kr.) 6. 
§  (1)  bekezdésében foglaltakra, azaz, hogy azon adatbázisok elérhetőségét nem szükséges 
feltüntetni az EEKD-ban, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő 
számára a  Kr.  előírja, tehát ezen esetekben az EEKD űrlapon szükséges jelölni, hogy az 
információ elektronikusan elérhető, azonban az adatbázis elérhetőségét nem szükséges 
feltüntetni. 

10.2.  Az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előzetes 
igazolási módként elfogadja érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési 
dokumentum  IV.  rész a pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az 
alkalmassági minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány  IV. 
részében szereplő részletes információk megadását. 

10.3.  Kizáró okokra vonatkozó kitöltési útmutató. 

kizáró ok Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum formanyomtatvány 
kitöltési helye és módja 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés aa) pont III. rész  _A"  szakasza  1.  mint 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ab)  pont III. rész  MA"  szakasza  2. Iva  

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ac)  pont III. rész  ,,,A"  szakasza  3.  mint 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  ad)  pont III. rész  „A"  szakasza  4.  Dont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ae) pont III. rész  A"  szakasza  5.  Dont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés af) pont III. rész  _A"  szakasza  6.  Dont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ag) pont 
ILE, rész „D"szakasza 

 

Kbt  62. 1 (1)  bekezdés  ah)  pont III, rész  „A"  és „D"szakasza 
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Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  b)  pont III rész „EV' szakasz 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  c)  pont XIX. rész ,OECOE szakasz  1-5. ponds 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pont III. rész „COE szakasz  6. ponds 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés e) pont III rész  _DOE'  szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pont III rész nten szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont III rész „Dn szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  h)  pont III. részaC"szakasz  10.  a-c)  panda 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ia) pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ib) pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  j)  pont III rész„C" szakasz  10. d) ',ones 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés ka) pont 

III rész _D" szakasza 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés I) pont 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés m) pont III. részr szakasz  8-9.  vont/a 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  n)  pont III rész„C"szakasz  7. pones 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  o)  pont Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  p)  pont III rész ,,DOEOE szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g) pont III. rész  JOE"  szakasza 

 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés a) pont III. rész..A" szakasza 

Kbt.  62.  §  fl)  bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány II. rész  „A"  szakaszának 
kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt.  62.  § 
(2) bekezdés szerinti személyekre is 
vonatkozik 

 

Kbt.  62.  §  (2)  bekezdés  b)  pont III. rész  „A"  szakasza 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont körében a 
formanyomtatvány II. rész  „A"  szakaszának 
kitöltésével megtett nyilatkozat a Kbt.  62.  § 

(2) bekezdés szerinti személyekre is 

vonatkozik 

 

Kce 



10.4.  Tisztán nemzeti kizárási okok (melyekről a III. rész „D" szakaszban nyilatkozik a gazdasági 
szereplő): Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve az e),  f),  g,)  k,),  I),  p)  és 
q) pontjában említett kizáró okok. 

11.  ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR 

11.1.  Az üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet  22.  §-a rendelkezik. 

11.2.  Az üzemzavar esetén a Kbt.  41/C.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja, a Kbt.  52.  §  (4)  bekezdés  c) 
pontja és a Kbt.  55.  §  (2)-(3)  bekezdése is irányadó. 

• •• 
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3.  KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A  Kbt  41/A. (3)  bekezdése érelmében, ahol a Kbt vagy annak felhatalmazása alapján 

megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérd a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum 

benyújtását  »la  elé; a dokumentum benyújtható az  EAR-ben kitöltött elektronikus űrlap 

alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus 

űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata 

formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a 

nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a 

Kbt.  41/A. 1(2)  bekezdésében rögzített kivétel esetén - nem követelheti meg elektronikus aláírás 

alkalmazását  
A  Kbt  41/A. J  (3)  bekezdése érelmében amennyiben valamely nyilatkozatminta az  EAR-ben 

elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az 

elektronikus űrlap kitöltése útän kell az ajánlat részeként megtenni  

A  Kbt  41/A.1 (4)  bekezdése érelmében az  EAR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében 

az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - 

a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő 

szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és 

jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az 

ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

A  Kbt  41/A,  I  (5)  bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő 

nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő" teszi meg.  A  más nevében 

tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a 

meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa 

elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös 

ajánlattevők Kbt.  35. 1(6)  bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét 

Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok kitöltésével 

köteles benyújtani: 

1.1. Felolvasólap 
1.2. Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont szerinti nyilatkozat (Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerint 

felhívásra) 
1.3. Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat (Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerint 

felhívásra) 
1.4. Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat 
1.5. Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat 
1.6.  Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 
1.7.  Egységes európai közbeszerzési dokumentum 
1.8.  Egyéb, az EKR-ben lévő, kötelezően kitöltendő űrlap 
1.9.  Egyéb, jogszabály által előírt dokumentum 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő nyilatkozatmintákat 

bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint jelen Útmutató szerinti 

formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek. 



1/A.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  A  JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék (lehetőleg fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1/A. sz. 
melléklet) 

 

Felolvasólap a Kbt.  66.  §  (5)  bekezdés alapján — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

 

Nyilatkozat a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése alapján — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével 

 

Nyilatkozat a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése alapján kapacitást nyújtó gazdasági szereplőről 
— EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) 

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a részvételi jelentkezésben/ajánlatban benyújtott 
dokumentumot nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a 
képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban 
képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva. 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

ajánlattevő esetében - Egységes európai közbeszerzési dokumentum EKR 
rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Kbt.  65.§ (7)  bekezdés szerinti szervezet esetében - Egységes európai közbeszerzési 

 

dokumentum EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

alvállalkozó esetében (Kbt.  67.§ (4)  bekezdés) — EKR rendszerben létrehozott űrlap 
kitöltésével jelentkező nyilatkozik 

 

Jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetén az jelentkezéshez/ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési 
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani  [321/2015.  (X.  30.) 
Korm. rendelet  13. 5].  - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

AZ  AMNLATI FELHÍVÁSBAN ELŐ ÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 
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A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben) 

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a jelentkezésben benyújtott dokumentumot nem 
olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a képviseletre, úgy a 
képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban képviseleti 
jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva.  (1.  számú melléklet) 

 

Közös jelentkezői megállapodás (adott esetben) 

  

Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben, EKR erre 
vonatkozó felületén kell csatolni  

 

A  JELENTKEZŐ  ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 
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1/B.  számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  A  KBT.  69.  §  (4)  BEKEZDÉSE SZERINT CSATOLANDÓ 
DOKUMENTUMOK YONATKOzásÁBAN (Második szakasz) 

(Ajánlattevőnek az itt felsorolt dokumentumokat a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdésében rögzített eljárási 

cselekményeket követően szükséges csak benyújtania!) 

 

Oldalszám 

Tartalomjegyzék  (1/B.  sz. melléklet) 

 

KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  kb)  pont szerinti nyilatkozat — EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat — EKR rendszerben 
létrehozott űrlap kitöltésével 

 

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás, 
amennyi ben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói, 

 

adatbázisban nem szereoel. Amennyiben a gazdasági szereplő szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor ajánlatkérő ellenőrzi a 
nyilvántartást. 

Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: Ajánlattevő közjegyző vagy 

gazdasági vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozata a Kbt.  62.§ (1)  bekezdés 

a),  d)  és e) pontjai, valamint a Kbt.  62.§ (2)  bekezdés előírásai közül az ajánlattevő 

tekintetében releváns okok vonatkozásában. 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:  A 321/2015.  (X. 
30.)  Korm. rendelet  10.§  rendelkezései alapján az adott ajánlattevő 
letelepedése szerint releváns dokumentumok. 

 

MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐ ÍRT 
NYILATKOZATOK, RÉSZLETES IGAZOLÁSOK 

M.1. A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított  3 
évben (ezen időszak alatt befejezett,  de  legfeljebb  hat  éven belül megkezdett 
megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés 
tárgya (banki szolgáltatás) szerinti munkákra vonatkozó igazolást es 
referencianyilatkozatot a  321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet  22.  §  (1)-(2)  bekezdései 
szerint tartalommal 

 

M.2. A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés I) pontja alapján az 
ajánlati felhívás feladásának időpontjában  Budapest  közigazgatási területén lévő 
bankfiók ellátottságának ismertetése. 
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Nyilatkozat üzleti titok alkalmazásának indoklásáról — adott esetben 

A  JELENTKEZŐ  ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

-eksial-164-19 
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1.  számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott , mint a(z)  
(székhely: ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet' képviselője ezennel meghatalmazom 

(személyi igazolvány száma: ; született: ; anyja 
neve: ; lakcíme: ) személyt, hogy a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az Józsefvárosi 
Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint 
a  10090-ban  önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok bankszámláinak 
vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása " tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárásban cégünket képviselje - a szükséges dokumentumokat aláírja, az eljárás 
során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

    

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint  tare(  előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Kérjük egyértelműen (pl.aláhúzással) jelölni! 
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2.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában2 

Alulírott mint a(z) 

(székhely: 

) ajánlattevő szervezet képviselője a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által az 

„Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi 

önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot 

teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  a)3, d)4, e)5, f)6  pontjaiban és  (2)7 

bekezdésében foglalt kizáró okok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása) 

2A  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg köziegyzö 

vamp  gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában.  
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  8.  §  c)  és  d)  pontjára, azaz,  ha  a gazdasági 
szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében nem minősül 

cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző 
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja 
tekintetében, valamint  ha  a nem természetes személy gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, 

illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot szükséges csatolnia a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja tekintetében is. 

3  Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat szükséges. 
4  Ha  az ajánlattee a cégnyilvánosságrol, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény értelmében 

nem minősül cégnek, vagy  ha  az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is 
jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges. 

5  Természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 

nyilatkozat szükséges. 
6  Ha  a nem természetes személy ajánlattevő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által 

hitelesített nyilatkozat szükséges. 

7  Nem természetes személy ajánlattevő esetén releváns. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozat szükséges. 



4.  KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Külön mellékletben 





Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és  online  formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu 

Ajánlati/részvételi felhívás 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)  Név és címek' Gelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

Nemzeti 
azonosítószám:  2 

AK03549 

Postai cím: Baross utca  63-67. 

Város:  Budapest NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 
1082 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy dr. Lukács  Andrea Telefon:  +36 1 459 
2123 

E-mail:  lulcacsa@jozsefvaros.hu Fax: +36 1 303 6696 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános 

A  felhasználói oldal címe: 

címe: (URL) http://jozsefvaros.hu 

 

(URL) http.//jozsefvaros.hu 

1.2)  Közös közbeszerzés 

E  A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti 
közbeszerzési jogszabály: 

A  szerződést központi beszerző szerv ítéii oda. 

1.3)  Kommunikáció 

X  A  közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen: (URL) 

http://elcr.gov.hu 

O A  közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a 
következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 



X a fent említett cím 
0  másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

E elektronikusan: (URL) 

o a fent említett címre 
0  a következő címre: (adjon meg másik címet) 

H  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök is berendezések használatát igényli, amelyek 
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

1.4)  Az ajánlatkérő típusa 

o Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy 
szövetségi hatóság, valamint regionális vagy 
helyi részlegeik 
0  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 

X Regionális vagy helyi hatóság 

o Regionális vagy helyi iroda/hivatal 
0  Közjogi intézmény 
o Európai intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 

0Egyéb típus: 

1.5)  Fő tevékenység 

X Általános közszolgáltatások 
o Honvédelem 
0  Közrend és biztonság 
o Környezetvédelem 
o Gazdasági és pénzügyek 
o Egészségügy 

o Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
o Szociális védelem 
0  Szabadidő, kultúra  es  vallás 
o Oktatás 
0  Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: Tárgy 

II.!)  A  beszerzés mennyisége 

ILIA)  Elnevezés: 

   

Hivatkozási szám:  2 

Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 

 

nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban 

 

önkormányzati tulajdonban 

 

lévő gazdasági társaságok 

 

bankszámláinak vezetése és 
szolgáltatások nyújtása 

a számlavezetéshez kapcsolódó 

 

11.1.2)  Fő CPV-kód: 

   



66110000-4  Jegybanki szolgáltatások 

Kiegészítő CPV-kód:  1,2  [][ [[ ][ ] 

11.1.3) A  szerződés típusa  0  Építési beruházás  0  Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés 

11.1.4)  Rövid meghatározás: 

Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 

11.1.5)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend:  2 

Érték áfa nélkül:  342.071.260  Pénznem:  HUF 

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke vagy volumene) 

11.1.6)  Részekre vonatkozó információk 

A  beszerzés részekből áll  0  igen X nem 

A  pénzforgalmi szolgáltatás jellegéből, költséghatékonyságból, valamint arra is tekintettel, hogy 
az Önkormányzat finanszírozza teljesen a banki költségeket a költségvetési intézményeinek,  100 
%-ban  önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságainak (tekintettel arra, hogy nem 
végeznek piaci tevékenységet), továbbá részben finanszírozza a nemzetiségi önkormányzatoknak 
is, ezért a gazdasági és jogi ésszerűséggel nem állna összhangban a részek szerinti ajánlattétel. Az 
államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. tv.  84.  §  (3)  bekezdése alapján az államháztartás 
önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által 
választott számlavezető vezeti. 

Ajánlatok  0  valamennyi részre  0  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: [ ]  0 
csak egy részre nyújthatók be 

fl  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

E Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok 
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

11.2)  Meghatározás  1 

11.2.1)  Elnevezés:  2 

Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a 

Rész száma:  2 

1. 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 100%-ban 

 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

 

bankszámláinak vezetése és a 
szolgáltatások nyújtása 

számlavezetéshez kapcsolódó 

 

11.2.2)  További CPV-kód(ok):  2 

  

Fő CPV-kód:  1 

  

66110000-4  Jegybanki szolgáltatások 

  

Kiegészítő CPV-kód:  1' 2  [ [[ ][ ][ ] 

  

att, 



11.2.3) A  teljesítés helye: 

NUTS-kód:  1  HU  110 A  teljesítés fő helyszíne:  Budapest 

11.2.4) A  közbeszerzés ismertetése: 

Tárgyi eljárás során a Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 
bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása az alábbiak 
szerint: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  39  db  HUF  számla 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  7  db  HUF  számla 
Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO)  1 db  HUF  számla 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es  Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK)  4  db  HUF 
számla 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB)  2  db  HUF  számla,  1  db EUR számla 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK)  2  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt .(JGK Zrt.)  15  db  HUF  számla 
Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt.  3  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Görög Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Román Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi  Roma  Önkormányzat  1  db  HUF  számla 
Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat  1  db  HUF  számla 

Számlavezetéssel érintett számlák száma:  85  db +  20%.  Ügyfélterminálok száma  32  db. 
Ajánlattevő feladata  a  teljes folyószámla vezetés,  a  számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtása. 
Folyószámla vezetés keretében kért szolgáltatások: 

bankon belüli elektronikus átutalás, 

- bankon kívüli elektronikus átutalás, 
beszedés teljesítése  GIRO-n  keresztül, 
saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés, 

bankon belüli csoportos átutalás, 
bankon kívüli csoportos átutalás, 
deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása, 

Ft  készpénz befizetés, 
Ft  készpénz kifizetés, 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú), 

postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus), 

elektronikus  on-line  kapcsolat üzemeltetése, 

csekkes befizetés kezelése, 
zsákos készpénzfizetés biztosítása, 
elektronikus terminál működtetése, üzemeltetése, telepítése, 

telefonos információátadás, 



- technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz. 
Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások: 

- POS  terminál üzemeltetés, 
- VPOS  terminal  üzemeltetés, 
- üzleti bankkártya biztosítás. 

A  nyertes ajánlattevő feladata az  on-line  elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós idejű 
számlainformációk lekérdezése is valódi számlakivonatok készítése érdekében. 
Az ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. 

11.2.5)  Értékelési szempontok 

0 x  Az alábbiakban megadott szempontok 

E Minőségi kritérium Név: / Súlyazám:  1,20 

Költség kritérium Nev: / Súlyszám:  4,2° 

1.Számlavezetési díj negyedévi mértéke /bankszámla/HUF: (magában foglal minden típusú banki 
műveletet) 

Súlyszám:  80 

2.POS  terminal  üzemeltetés ajánlati ár HUF/db/negyedév 

Súlyszám:  10 

3.Üzleti bankkártya biztosítás ajánlati ára HUF/db/év 

Súlyszám:  10 

0  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési 
dokumentációban került meghatározásra 

11.2.6)  Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Era  áfa nélkül:  342.071.260  Pénznem:  HUF 

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális 
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) 

11.2.7) A  szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: [ ] vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: [ ] 

vagy Kezdés:  2021.01.01.  / Befejezés:  2024.12.31. 

A  szerződés meghosszabbítható  0  igen X nem  A  meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek 
ismertetése: 

11.2.9)  Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével) 

A  részvételre jelentkezők tervezett száma: [ ] 

vagy Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám:  2  [ ] 

A  jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

Az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát. 

11.2.10)  Változatokra vonatkozó információk 

ettt, 



Elfogadható változatok  0  igen X nem 

11.2.11)  Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  0  igen X nem Opciók ismertetése: 

11.2.12)  Információ az elektronikus katalógusokról 

[I] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus 
katalógust kell tartalmazniuk 

11.2.13)  Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A  beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  0 
igen X nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma:---

 

11.2.14)  További információ: 

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma:  0-100. 

Módszer:  1., 2.  és  3.  részszempont fordított arányosítás. 

A  szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Az eljárás lefolytatására meghatalmazott 
ajánlatkérő a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat.  A  Józsefvárosi 
Önkormányzat a következő ajánlatkérők nevében folytatja le az eljárást: 

- Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
- Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsodék (JEB) 
- Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt (JGK Zrt.) 
- Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
- Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 
- Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
- Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
- Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
- Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
- Józsefvárosi  Roman  Önkormányzat 
- Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
- Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 
- Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
- Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
- Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 

Az eljárás alapján létrejövő szerződés aláírására valamennyi ajánlatkérő külön-külön jogosult a 
nyertes ajánlattevővel.. 

Tárgyalásos eljárás alapja:  A  Kbt.  85.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjára tekintettel a szolgáltatás 
specialitására, valamint a potenciális ajánlattevők üzletszabályzatainak, hirdetményeinek 
különbözőségére, az ajánlatkérők igényeinek kielégítésére, nem lehet egyszerű, nyílt eljárással a 
szolgáltatást beszerezni. 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

\tA, 



III.1) Részvételi feltételek 

III.!.!) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység 
végzésére, ideértve a szakmai  Cs  cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is 

A  feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 

A  Kbt.  67.  §  (1)  bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező ajánlatában köteles 
előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.  Ha  az előírt alkalmassági követelményeknek más 
szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy 
személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtani. 

A  Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.  62.  §  (H-(2)  bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. 

A 321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  15.  §  (1)  bekezdés alapján részvételre jelentkező az 
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt.  62.  §-ában, foglalt kizáró 
okok hiányának igazolása érdekében. 

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a 
részvételre jelentkezőnek a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. 

Az ajánlatkérő a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(ke)t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előirt igazolások 

benyújtására. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell 
igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn: 

A 321/2015. (X.30.)  Kormányrendelet  1-8., 10., 12-16.  § szerint. 

A  Kbt.  69.  §  (11)  bekezdésében foglaltak szerint nem kérhető igazolás benyújtása,  ha  az ajánlatkérő 
az Európai Unió bármely tagállamában működő - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben 
igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve 
közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. 

A  kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését 
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az 
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az 
adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező/ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül 
vélelmezi. 

A  Kbt.  64.  §-a szerint a részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő élhet az öntisztázás lehetőségével. 

A 321/2015. (X.30.)  Korm. rendelet  13.  § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást.  A  részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e 32_ 



folyamatban változásbejegyzési eljárás; az nemleges nyilatkozatot is a részvételi jelentkezéshez 
kell csatolni. 

111.1.2)  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

L  A  közbeozerzéi dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A-kivélesztási-szempentek-felsorelása-és4Ä44-isreeftetéset 

Az-alkalinasság-minimuml 

111.1.3)  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

E  A  közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 

A  kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 

A  Kbt.  67.  § (I) bekezdésében foglaltak alapján a részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében 
köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a 
formanyomtatvány  IV.  része a pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására 
felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést. 

Az ajánlatkérő a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében 
a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. 

Felhívjuk a figyelmet a Kbt.  65.  §  (6)-(7), (9)  és  (11)  bekezdéseire, a Kbt.  69.  §  (11)  bekezdésére. 
A  Kbt.  65.  §  (6)  szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők 
együttesen is megfelelhetnek. 

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korn.  rendelet  21.  §  (3)  bekezdésének a) pontja alapján az részvételre 
jelentkező csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben (ezen 
időszak alatt befejezett,  de  legfeljebb  hat  éven belül megkezdett megrendelések vehetők 
figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (banki szolgáltatás) szerinti 
munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a  321/2015. (X.30.) Korn.  rendelet  22.  § 
(e-(2)  bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal: 
- a referencia tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való 
megfelelés megállapítható legyen: 
- teljesítés mennyisége; 
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap); 
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat; 
- a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; 
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége. 
Amennyiben a részvételre jelentkező a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a  referenda-

 

igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. 

Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek; melyek 
teljesítési dátuma a felhívás feladásától visszafelé számított  3  éven  (36  hónapon) belül esik és 
legfeljebb  6  éven  (72  hónapon) belül került megkezdésre.  A Kr. 21/A.  § irányadó. 

M.2. Részvételre jelentkező ismertesse a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  21.  §  (3)  bekezdés i) 
pontja alapján nyilatkozatával a részvételi felhívás feladásának időpontjában  Budapest 
közigazgatási területén lévő bankfiók ellátottságát.  
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  2 

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik: 

M.1. a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított  3  évben  (36  hónapban) (feladási időpont 
év/hó/naptól visszafelé számított megelőző  36.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem 
rendelkezik legalább  1  db, legalább  12  hónapon keresztül folyamatosan, egy helyi önkormányzat 
részére nyújtott pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások tárgyú 
szerződésszerűen teljesített referenciával. 

M.2. részvételi felhívás feladásának időpontjában  Budapest  közigazgatási területén egyetlenegy 
bankfiókkal sem. 

111.1.5)  Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk  2 

H A  szerződés védett műhelyek is olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja 
a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

D  A  szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik 

111.2) A  szerződéssel kapcsolatos feltételek  2 

111.2.1)  Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási 
szerződések esetében) 

[E]  A  szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A  vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:  A 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló  1996.  évi CXII. tv. 

111.2.2) A  szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

A  beszerzés során létrejött szerződések finanszírozását ajánlatkérőnként külö-külön  a  saját 
forrásából biztosítja, valamint előleg nem kerül fizetésre.  A  számlavezetési díj negyedévenként — 
az adott negyedév utolsó napján- kerül megfizetésre szerződő felenként, ajánlatkérőnként külön-
külön meg  a  Kbt.  135.  §  (1), (5)-(6)  bekezdései és  a  Ptk.  6:130.  §  (»-(2)  bekezdése szabályainak 
figyelembe vételével. Szerződőfelenként, ajánlatkérőnként külön-külön az ellenszolgáltatást az 
esedékességi időpontokban teljesíti az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt 
feltételekkel. Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme:  HUF.  A  kifizetésre irányadó még: 
Áht., Ávr, Áfa tv. 

111.2.3) A  szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

D Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét 

IV.  szakasz: Eljárás 

IV.!)  Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

O  Nyílt eljárás 



H  Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

0  Meghívásos eljárás 

H  Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

X Tárgyalásos eljárás 

L X Gyorsított eljárás: Ajánlatkérőnek a közfeladatai ellátásához, működéséhez kiemelten 
fontos a tárgyi szolgáltatás megrendelése.  A  szolgáltatás folyamatos ellátását, tekintettel a Kbt. 
szerinti határidőkre, gyorsított eljárás keretében lehet biztosítani. 

Indokolás: 

CD  Versenypárbeszéd 

0  Innovációs partnerség 

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

H A  hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

0  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

0  Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A  keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:  2  [ ] 

E  A  hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

L  A  dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodás esetében — a négy évet meghaladó időtartam indoklása: 

IV.1.4)  A  megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányulo információ 

L Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát 

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 
lefolytatása nélkül ítélje oda. 

Igen. 

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

E Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

IV.1.8)  A  közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A  szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik  CD  igen X nem 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 



A  hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

W.2.2)  Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Datum: 2020.  Helyi idő: (óó:pp) 

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő 
megküldésének becsült dátuma  4 

Datum: 2020. 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 
HU 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé) 

vagy Az időtartam hónapban:  1  (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Datum: 2020.  Helyi idő: (66:pp) Hely: EKR 

Infonnációk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKR 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.I)  A  közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 

A  közbeszerzés ismétlődő jellegű  0  igen X nem 

A  további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  2 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

E  A  megrendelés elektronikus úton történik 

E Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

E  A  fizetés elektronikus úton történik 

VI.3) További információk:  2 

1. A  részvételi jelentkezést a részvételre jelentkezőnek a felhívásban, és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania 
az EKR használatával. 

2. A  részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező Kbt.  66.  §  (5)-(6) 
bekezdései, a Kbt.  67.  §  (1)  és  (4)  bekezdései szerinti nyilatkozatát. 
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3. A  közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban 
állapította meg a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását. 

4. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet, 
az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, az 

EICR használatával. 

5. Hiánypótlás: a Kbt.  71.  §  0)-(11)  bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt.  71.  §  (6) 

bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást 

elrendelni. 

6. A  részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb 
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a 

közbeszerzési jogszabály előír. 

7. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása. 

8. Ajánlati kötöttség:  1  hónap =  30  nap. 

9. Az ajánlatkérő az eljárásban a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdése) pontja szerinti eredménytelenségi okot 

nem alkalmazza. 

10.A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 

Az Ajánlatkérő a szerződéses feltételekről, a műszaki kérdésekről, valamint a pénzügyi és egyéb 
feltételekről kíván tárgyalni egy vagy több fordulóban. Ajánlatkérő Ajánlattevővel tárgyal a bírálati 
szempontokra tett megajánlásokról is, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen 
szerződést. Tárgyalás alapja: szerződéses feltételek, ajánlatkérői elvárások, előírások, és az ajánlat. 

A  tárgyaláson Ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult 
személynek kell képviselnie.  A  képviseleti jogosultságot Ajánlattevőnek a tárgyalás 
megkezdésekor igazolnia kell. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy 

amennyiben szükségesnek ítéli, további tárgyalásokat tartson. Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli 

meg, hogy további tárgyalási fordulók megtartása szükséges, úgy ennek tényéről az ajánlattevőt 
értesíteni fogja a következő tárgyalási forduló időpontjának a megjelölésével. Az ajánlati kötöttség 
a végleges ajánlat megtételétől számított  30  nap, amely legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb  60 

nappal meghosszabbítható.  A  tárgyalás vonatkozásában egyebekben a Kbt.  88.  § rendelkezései 
kerülnek alkalmazásra. Tárgyalás részletes szabályai: ajánlati szakaszban. 

11.FAKSZ: dr. Lukács  Andrea,  lajstromszám  00163 

12. A  részvétel részletes feltételeit, és további szükséges adatokat teljes körűen a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. 

13.A  jelen részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről 
szóló 2015.évi a CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.  

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

V1.4.1) A  jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó  u. 5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám: 
1026 

Ország: Magyarország 

Nte-

 



E-mail:  dontobizottsag@kt.hu Telefon:  +36 18828592 

Intemetcím: (URL) Fax: +36 18828593 

VI.4.2)  A  békéltetési eljárást lebonyolító szerv  2 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Intemetcím: (URL) Fax: 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A  jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

VI.4.4)  A  jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be  2 

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: Riadó  u. 5. 

Város:  Budapest Postai irányítószám: 
1026 

Ország: Magyarország 

E-mail: Telefon:  +36 18828592 

Intemetcím: (URL) Fax: +36 18828593 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé) 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlat kérő 
felelőssége. 

szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
4  ha  az információ ismert 

20  a súlyszám helyett a jelentőség is megadható 

21  a súlyszám helyett a jelentőség is megadható;  ha  az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem 
alkalmazzák 





MŰSZAKI LEÍRÁS 

„a Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtása" tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzési eljárásban 

Számlavezetés:  

• Megnyitandó ügyfelek megnevezése, a számlák darabszáma, devizaneme 

 

Megnevezés Cím 
Számlák(al) 
darabszáma 

Számlák 
devizaneme 

1. Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 

39 HUF 

2. Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal 

1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67. 

7 HUF 

3. Napraforgó Egyesített 
Óvoda (NEO) 

1084 Budapest,  Tolnai L. 
u. 7-9. 

1 HUF 

4. Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) 

1081 Budapest, 
Népszínház  u. 22. 

4 HUF 

5. Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

1083 Budapest,  Szigetvári 
u. 1. 

2 

1 

HUF 

EUR 

6. Józsefvárosi Szent 
Kozma Egészségügyi 
Központ (JEK) 

1084 Budapest,  Auróra  u. 
22-28. 

2 HUF 

7. Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ 
Zrt.(JGK Zrt.) 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

15 HUF 

8. Józsefváros 
Közösségeiért  Nonprofit 
Zit. 

1084 Budapest  Mátyás tér 
15. 

3 HUF 

9. Józsefvárosi Ruszin 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

Sc•1 



10 Józsefvárosi Örmény 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

11 Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

12 Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

13 Józsefvárosi Bolgár 1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

Önkormányzat 

14 Józsefvárosi Román 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 1 HUF 

63-67. 

15 Józsefvárosi Lengyel 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 1 HUF 
63-67. 

16 Józsefvárosi Szlovák 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

17 Józsefvárosi Szerb 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

18 Józsefvárosi Roma 1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

Önkormányzat 

19 Józsefvárosi Ukrán 
Önkormányzat 

1082 Budapest  Baross  u. 
63-67. 

1 HUF 

• Számlavezetéssel érintett számlák száma:  85  db +  20%. 
• Ügyfélterminálok száma  32  db. 
• Az Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének módosított előirányzata:  35.748.842  e 

Ft. 
• Az Önkormányzat  2020.  évi eredeti költségvetésének főösszege:  23 963.530  e  Ft. 

A  nyertes ajánlattevőnek a számlavezetési tevékenységet a szerződést követő  35  nap eltelte után 
kell nyújtania oly módon, hogy a kezdet csak a hónap  1.  napja lehet (azaz  ha  a  35  nap a hónap 
egyéb napjára esik, akkor az azt követő hónap  1.  napja). 

Ajánlattevő feladata a teljes folyószámla vezetés, a számlavezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása. 

Folyószámla vezetés keretében kért szolgáltatások: 
bankon belüli elektronikus átutalás, 
bankon kívüli elektronikus átutalás, 
beszedés teljesítése  GIRO-n  keresztül, 
saját bankszámlák közötti elektronikus átvezetés, 
bankon belüli csoportos átutalás, 
bankon kívüli csoportos átutalás, 

\sea-

 



deviza számlavezetés, pénzforgalom bonyolítása, 
Ft  készpénz befizetés, 
Ft  készpénz kifizetés, 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, papíralapú), 
postai készpénz-átutalási megbízás (befizetés, elektronikus), 
elektronikus  on-line  kapcsolat üzemeltetése, 
csekkes befizetés kezelése, 
zsákos készpénzfizetés biztosítása, 
elektronikus  terminal  működtetése, üzemeltetése, telepítése, 
telefonos információátadás, 
technikai segítségnyújtás elektronikus banki szolgáltatásokhoz. 

Egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatások: 
POS  terminal  üzemeltetés, 
VPOS  terminal  üzemeltetés, 
ületi bankkártya biztosítás. 

A  nyertes ajánlattevő feladata az  on-line  elektronikus bankszámlaforgalom ellátása a valós 
idejű számlainformációk lekérdezése és valódi számlakivonatok készítése érdekében. 

Pénzforgalommal kapcsolatos információk:  

Időszak:2018.01-2018.12 

Megnevezés 

HUF-  átutalások 
éves 
darabszáma/ 
volumene 

bankon belüli 
darabszáma/ 
volumene 

bankon kívüli 
darabszáma/ 
volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

7218 db 
/20.599.290.044,- 
Ft 

856 db 
/4.583.743.740,- 
Ft 

6362 db 
/16.015.546.304,-
Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

2150 db 
/470.821.161,- Ft 

315 db 
/68.818.536,- Ft. 

1835 db 
/402.002.625,  -  Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

1388 db 
/228.013.232,- Ft 

274 db 
/39.305.199,- Ft 

1114 db 
/188.708.033,- Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

3066 db 
/1.197.105.796,- 
Ft 

568 db 
/51.224.157,-Ft 

2498 db 
/1.145.881.638,- 
Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

2437 db 
/281.331.895.,- Ft 

95  db / 
9.033.942,- Ft 

2342 db 
/272.297.953,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1950 db 
/1.225.676.563,- 
Ft 

206 db 
/49.763.323,- Ft 

1744 db 
/1.175.913.240,-
Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

11489 db 
/8.690.906.061,- 
Ft 

1.369 db 
/4.781.494.465,- 
Ft 

10.120 db 
/3.909.411.596,-
Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit  Zrt. 

5563  db 
1.106.337.000,-Ft 

  



Időszak:  2019.06-2020.02. 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

HUF-  átutalások 
eves 
darabszáma/ 
volumene 

bankon belüli 
darabszáma/ 
volumene 

bankon kívüli 
darabszáma/ 
volumene 

 

14706 db! 3891 db! 10815 db! 
Budapest  Főváros VIII. kerület 19 480 981 662,- 13.409.569.000,- 6 071 300 970,-Ft 
Józsefvárosi Önkormányzat Ft it 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 

2027  db/ 
530.544.464,-Ft 

658  db/ 
203.546.535,-Ft 

1369  db/ 
326.997.929,-Ft 

Hivatal 

   

Napraforgó Egyesített Óvoda 1158  db/ 317  db/ 841  db/ 

(NEO) 324.584.685,-Ft 60.952.320,-Ft 263.632.635,-Ft 

 

2423  db/ 446  db/ 1977  db/ Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 927.700.007,-Ft 963.229.926,-Ft 813.437.689,-Ft 

Központ (JSZSZGYK) 

   

Józsefvárosi Egyesített 1694  db/ 895  db/ 799  db/ 

Bölcsődék (JEB) 301.651.297,-Ft 112.521.335,-Ft 189 129 962,-Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 1751  db/ 507  db/ 1244  db/ 

Egészségügyi Központ (JEK) 1.544.047.469,-Ft 668.424.722,-Ft 875.622.747,-Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

5.966  db/ 
7.142.133.525,- 
Ft 

1.136  db/ 
3.390.716.457,- 
Ft 

4.830  db/ 
3.751.417.068,- 
Ft 

Józsefváros Közösségeiért 3915  db/ - 

 

Nonprofit  Zrt 764.206 000,- Ft 

  

Időszak:2018.01-2018.12 

Megnevezés 

Bejövő forint 
átutalások 
darabszáma 
!volumene 

Bejövő 
átutalási 
jóváírás 
darabszáma 
/volumene 

Csoportos 
átutalás jóváírás 
darabszáma 
/volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

20238 db 
/19.434.880.519,- 
Ft 

19895 db 
/19.344.484.830, 
-Ft 

343 db 
/90.395.689,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri  
Hivatal 

477 db 
/648.838.608,- Ft 

464 db 
/647.547.469,- 
Ft 

13 db 
/1.291.139,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

73 db 
/209.041.737,- Ft 

66 db 
/207.106.782,- 
Ft 

7  db  /1.934.955,-
Ft 

— 
Józsefvárosi Szociális 

. Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

2457 db 
!1.186.392.175,- Ft 

2429 db 
/1.185.955.046,- 
Ft 

28  db  /437.129,- 
Ft 



Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

75 db 
/263.649.885,- Ft 

73 db 
/263.641.317,-
Ft 

2  db  /8.568,- Ft 

 

1013 db 989 db 24 db 
Józsefvárosi Szent Kozma /1.247.918.231,- Ft /1.242.468.983,- /5.449.248,- Ft 
Egészségügyi Központ (JEK) 

 

Ft 

  

25.373 db 23.037 db 2336 db 
Józsefvárosi Gazdálkodási /7.618.209.187,- Ft /7.508.824.812,- /109.384.375,- Ft 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

 

Ft 

  

777  db 777  db 0 
Józsefváros Közösségeiért 1.267.743.000,- Ft 1.267.743.000,-

  

Nonprofit Zrt. 

 

Ft 

 

Időszak:  2019.06-2020.02. 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Bejövő forint 
átutalások 
darabszáma 
/volumene 

Bejövő 
átutalási 
jóváírás 
darabszáma 
/volumene 

Csoportos 
átutalás jóváírás 
darabszáma 
/volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
9630  db/ 
22.849.899.789,-Ft 

11055  db/ 
17.061.089.459, 
-Ft 

56  db/ 
592.192,-Ft 

Józsefvárosi Önkormányzat 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

927  db/ 
981.369.201,-Ft 

912  db/ 
979.146.364,-Ft 

3  db/ 
230.384,-ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

114  db/ 
450.238.890,- 

114  db/ 
450.238.890,-Ft 

0 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

2045  db/ 
1.054.586.658,-Ft 

2040  db/ 
1.024.336.046,- 
Ft 

5  db/ 
250.612,-Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

76  db/ 
358.483.674,-Ft 

475  db/ 
277.381.298,-Ft 

0 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

818  db/ 
1.654.228.537,-Ft 

807  db/ 
1.652.742.054,- 
Ft 

11  db/ 
1.486.483,-Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

20.074 db/ 
6.976.172.551,- 

18.721  db / 
6.931.800.345,- 
Ft 

1.353  db/ 
44.372.206,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt 

513  db 
923.139.000,- Ft 

513  db 
923.139.000,- Ft 

0 

Időszak:2018.01-2018.12 

 

Deviza átutalások Konverziós Konverziós 
Megnevezés bankon kívül SEPA átutalás deviza átutalás 

6\4 

(43 



 

darabszám/ 
volumen 

jóváírás db/ 
volumen 

jóváírás db/ 
volumen 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

2  db  /200.000,- Ft 
Ft 

15  db  /216.199,- 1  db  /108.157,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

0 0 0 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

1:1) 0 0 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

0 0 0 

 

Józsefvárosi Egyesi 

Bölcsődék (JEB) 

d.ten 3 b /1139,59  EUR 2  db  /4. 947  EUR 5 db /2.759,67 
FUR 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

0 0 0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

1  db  /20.000,- Ft 9  db  /474.369,- 
Ft 

4  db  /282.246,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

CI 0 0 

Időszak:  2019.06-2020.02. 

Költségvetési szerv 

megnevezése 

Deviza átutalások 
bankon kívül 
darabszám/ 
volumen 

Konverziós 
SEPA átutalás 
jóváírás db/ 
volumen 

Konverziós 
deviza átutalás 
jóváírás db/ 
volumen 

Budapest  Főváros VIII. kerület 1  db/111.692,-  Ft 7  db/402.795,-Ft 0 

Józsefvárosi Önkormányzat 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

0 0
 

0 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

O 0 0 

— Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

0 0 0 

 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

1  db/23.048,-  Ft 
10.842.147,-Ft 

3  db/ 0 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1  db/240.022,-  Ft 0 0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

d 6 b /40.864.- Ft 1  db  /29.587,- Ft 24  db  /200.287,- 
Ft 



. Józsefváros Közösségeiért 0 0 0 

Nonprofit Zrt. 

   

Időszak:2018.01-2018.12 

Megnevezés 
Csoportos átutalások eves 
darab száma/ volumene/ 
havi nagyságrendje 

Csoportos beszedés éves 
darab száma/volumene 
/havi nagyságrendje 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

26  db  /3.049.388.058,- Ft 0 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

22  db  /4.600.575,- Ft/  havi 
nagyságrend:  2  db 

0 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

22  db  /7.464.494,- Ft  / havi 
nagyságrend:  1-2  db 

0 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

45  db  /86. 354.102,- Ft/  havi 
nagyságrend:  3-4  db 

0 

Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődék (JEB) 

22  db  /35.106.263,- Ft  / havi 
nagyságrend:  1-2  db 

0 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

108  db  /711.187.157,- Ft  / 
havi nagyságrend:  9  db 

0 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

76  db  /714.627.375,- Ft/  havi 
nagyságrend:  5  db 

0 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

°  
0 

Időszak:  2019.06-2020.02. 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Csoportos átutalások éves 
darab száma/ volumene/ 
havi nagyságrendje 

Csoportos beszedés eves 
darab száma/volumene 
/havi nagyságrendje 

Budapest  Főváros VIII. kerület 45  db/5.891.117,-  Ft 0 

Józsefvárosi Önkormányzat 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

0 3  db/230.384,-  Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

° 0 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

o 0 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

0 0 

C 



Józsefvárosi Szent Kozma 3  db/1.486.483,-  Ft 0 

 

Egészségügyi Központ (JEK) 

  

Józsefvárosi Gazdálkodási  ' 5 487  db  /574.215.108,- Ft 0 

Központ Zrt.(JGK Zrt.) 63.801.679,-  Ft/hó
 

 

Józsefváros Közösségeiért o 
0 

 

Nonprofit Zrt. 

  

Időszak:2018.01-2018.12 

Megnevezés 

Saját számlák közötti 
átvezetés darabszáma/ 
volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 189  db  /8.327.380.897,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

14  db  /3.067.050,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 0
 

 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) 

13 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 0 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.(JGK Zrt.) 1129  db  /1.798.319.262,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
2  db  /21.000.000,- Ft 

Időszak:  2019.06-2020.02. 

Költségvetési szerv megnevezése 

Saját számlák közötti 
átvezetés darabszáma/ 
volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 198  db  /5.529.718.580,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

154  db  /96.189.953,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda (NEO) 27  db  /32.743.105,- Ft 

 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) 

70  db  /70.973.410,- Ft 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 22  db  /47 212 104,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (JEK) 
114  db  /567.407.586,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.(JGK Zrt.) 93  db  /396.907.872,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
5  db  /55.000,- Ft 



Időszak:2018.01-2018.12 

Megnevezés 
Készpénzfelvétel eves 
darabszáma és nagysága 

Készpénzbefizetés éves 
darabszáma  es  nagysága 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

21  db  /12.670.000,- Ft 356  db  /109.473.174,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 59  db  /40.779.550,- Ft 3  db  /187.650,-Ft 

Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

17  db  /7.731.560,- Ft 10  db  /307.598,- Ft 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

51  db  /23.904.000,- Ft 602  db  /116.213.673,-Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

14  db  /6.200.000,- Ft 233  db  /39.107.472,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1  db  /200.000.- Ft 4  db  /1.030.000,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

2 7  db  /104.400.000,- Ft 602  db  /280.163.046,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

25  db  /51.000.000,- Ft 0 

Időszak:  2019.06-2020.02. 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Készpénzfelvétel éves 
darabszáma és nagysága 

Készpénzbefizetés éves 
darabszáma és nagysága 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

14  db  /838.400,- Ft 198  db  /69.353.349,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

21  db  /12.271.880,- Ft 11  db  /1.992.453,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

8  db  /4.200.000,- Ft 2  db  /80.580,- Ft 

— Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

 13  db  /7.090.000,- Ft 357  db  /79.687.815,- Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

20  db  /10.033.671,- Ft 399  db  /33.897.221,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

6  db  /1.158.239,- Ft 1  db  /200.000,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

4 2 db  /135.286.481,- Ft 404  db  /109.906.687,- Ft 

41-

 

Ask 



Józsefváros Közösségeiért 8 1 db /  37.100.000,- Ft 0 

Nonprofit Zrt. 

   

Időszak:2018.01-2018.12 

Megnevezés 

Postai jóváírás éves 
darabszáma/ volumene 

Postai kifizetési utalvány 
elektronikus éves 
darabszáma/ volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

3682  db  /427.923.845,- Ft 158  db  /17.332.145,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

186  db/6.820.951,-  Ft 16  db/5.232.828,-  Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

O 
0

 

 

— Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató es Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

 2  db  /762.651,- Ft 0 

 

, Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

0 0 

 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

1  db  /60.942,- Ft 32  db  /8.815.623,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási
 

Központ Zrt.(JGK Zrt.) 
 ' 61 874  db  /832.367.921,- Ft 45  db  /1.113.892,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

O 
0

 

 

Időszak:2019.06-2020.02 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Postai jóváírás eves 
darabszáma/ volumene 

Postai kifizetési utalvány 
elektronikus eves 
darabszáma/ volumene 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

0 
3807  db  /68.791.728,- Ft 

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

0 
5  db  /52.420,- Ft 

 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

13 
0 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

0 0 

 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

0 0 



Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

0 0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.(JGK Zrt.) 
 ' 30 248  db  /455.281.220,- Ft 29  db  /598.511,-Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

°  0 

Időszak:  2018.01.-2018.12 

Megnevezés 
Jutalékok, díjak eves 
nagysága 

Könyvelési díj (tranzakciós 
illeték) 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

240  db  /6.329.606,- Ft 104  db  /15.287.170,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

34  db  /271.211,- Ft 22  db  /1.718.649,- Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

0 8  db  /472.845,- Ft 

 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

2  db  /1.696,- Ft 10  db  /3.171.845,- Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

2  db  /498.961,- Ft 10  db  /709.364,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 

33  db  /115.977,- Ft 9  db  /3.274.803,- Ft 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

18.873.162'- Ft 7.312.461,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

3.374.000,- Ft 0 

Időszak:2019.06-2020.02 

Költségvetési szerv 
megnevezése 

Jutalékok, díjak eves 
nagysága 

Könyvelési díj (tranzakciós 
illeték) 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 10.755.629,- Ft 13.074.349,- Ft 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

1. 116 .937,- Ft 1.152.110,-Ft 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
(NEO) 

490.176,- Ft 510.235,- Ft 

 

04, 



Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) 

1 771 211,- Ft 2.088.152,- Ft 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék (JEB) 

594.250,- Ft 607 308,- Ft 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ (JEK) 2'069.446,- Ft 

2.674.870,- Ft 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.(JGK Zrt.) 

 ' ' 11 481 190'  -  Ft 6.101.062,- Ft 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

2.098.000,- Ft 0 

Megnevezés Kibocsátandó 
bankkártyák száma 

Használat jellege 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

2  db vásárlás (áru-és 
anyagbeszerzése) napi 1 
alkalom 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 

4  db vásárlás (áru-és 

alkalom
 

anyagbeszerzése) napi I 

Napraforgó Egyesített Óvoda 
0  db 

 

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ 

0  db 

 

Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék 

1  db készpénzfelvétel — 2 
havonta átlagosan  1  alkalom 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ 

0 

 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. 

0 

 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 

0 

 

Megnevezés 

Elektronikus 
(elektra) 
terminálok 
száma 

VPOS/tranzakció 
szám és érték 

POS/ 
tranzakció 
szám és érték 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

2  db 0 0 



Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

0 0 2 db GPRS 
(mobil) 
terminál, 
300/db/hó 
átlagos 
tranzakciószám, 
várható 
legmagasabb 
tranzakcióérték: 
100.000,- Ft, 
vásárlások 
átlagos összege: 
11.500,-
Ft/tranzakció, 
várható 
bankkártyás 
forgalom: 
3.000.000,-
Ft/hó 

Napraforgó Egyesített Óvoda 0 0 0 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

 

0 0 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 0 0 0 

Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ 

 

0 0 

Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. 

VPOS  2  db 
POS  2  db 

46  db / 
338.910,- Ft 

463  db / 
6.129.107,- Ft 

Elektra  27  db 

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit  Zrt. 

 

0 0. 

• Önkormányzatunk az önkormányzat és a költségvetési szervei, valamit a gazdasági 
társasága számlavezetése esetében nem kíván számla összevezetési  (cash-pooling)  rendszert 
üzemeltetni. 

• Bankszámlakivonat papír alapon: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
(JEK) kér, az Önkormányzat, a költségvetési szervei  (5)  és a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.(JGK Zrt.) nem kérnek. 

• Helyi adók befizetésének jelenleg alkalmazott módja: 
- Az Önkormányzat adószámláira OC  52, 55  és  2019.  április I. napjától OC  51 

típusú csekken és átutalással történnek a befizetések. 

• Bérleti díj, helyiségbérleti díj és parkolási díj befizetésének jelenleg alkalmazott 
módja: 



Lakásbérleti-, helyiségbérleti díj és parkolási díj befizetésének jelenleg alkalmazott 
módja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-nél OC  22.  és OC  31.  típusú 
csekken, átutalással, készpénzbefizetéssel valamint POSNPOS terminálon keresztül 
történik 
A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. esetében az automatákból begyűjtött - 
parkolási bevétel- zsákos készpénzfizetés gyakorisága  8-9  alkalom/hó, melyből a 
Fővárosi parkolási bevétel  2  MFt/alkalom, a Józsefvárosi parkolási bevétel  7 
MFt/alkalom. 

• Étkezési térítési díjak befizetésének jelenleg alkalmazott módja: 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék: az étkezési térítési-, és gondozási díjak rendezése 
készpénzben történik az adott bölcsődében. Jelenleg a bölcsődevezetők közvetlenül 
a bankszámlára fizetik be a beszedett összeget. 
Napraforgó Egyesített Óvoda: az étkezési térítési díjak rendezése részben 
készpénzben történik az adott óvodában, az óvodavezetők közvetlenül a 
bankszámlára fizetik be a beszedett összeget. Másrészt a szülők átutalással rendezik 
a fizetendő díjakat a JSzSzGyK számlájára. 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ: az étkezési térítési 
díjak rendezés részben készpénzben történik az adott telephelyen, a beszedett 
összeget azon szakmai vezető, akihez az adott telephely tartozik közvetlenül a 
bankszámlára fizeti be. 

• Csekkek nyomdai előállításában az Önkormányzat, a költségvetési szervei, a gazdasági 
társasága nem igényli a  Bank  közreműködését. 
• Jelenleg az Önkormányzat nem rendelkezik sem látraszóló, sem lekötött 
betétállománnyal. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nél 2019-ben betétlekötés nem volt. 
Korábban az átmenetileg szabad pénzeszközöket kizárólag rövid lejáratú betétként kötötték le. 
A  költségvetési szervek esetében betétlekötés nem volt. 
• Az átmenetileg szabad pénzeszközöket az Önkormányzat - a befektetési gyakorlata 
szerint - rövid lejáratú (féléves), államilag garantált állampapírba fekteti be. 
• A  beszerzési eljárás a finanszírozási ajánlat (folyószámla hitelkeret, fejlesztési 
hitelkeret) bekérésére nem terjed ki. 
• Az Önkormányzat és a költségvetési szervei, gazdasági társasága egyéb szolgáltatásokat 
(pl: fiókbérlet, széf) nem kíván igénybe venni. 

Nemzetiségi Önkormányzatok száma, megnevezése 

1. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat 
2. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 
3. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
4. Józsefvárosi Görög Önkormányzat 
5. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat 
6. Józsefvárosi Román Önkormányzat 
7. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat 
8. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat 
9. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat 
10.Józsefvárosi Roma Önkormányzat 
11.Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat 

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat  1  db számlával rendelkezik. 

ok-ti 
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