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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 26-i ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat a Junior Zrt. szerződésmódosítási kérelmének elbírálására  
 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
Készítette:  dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
 
Egyeztetve: Junior Zrt. 
   
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
  
 
 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
 
 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat a Junior Zrt. szerződésmódosítási kérelmének elbírálására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az előterjesztés arról szól, hogy a Junior Zrt. 2019. januárjától 14%-kal szeretné emelni az 

étkezési térítési díjakat. 

Az előterjesztéshez csatolt levelében - a szakbizottság ülésére is meghívott - Boros Attila 

ügyvezető részletesen felsorolja a megemelkedett rezsi- és humánerőforrás költségeket 

érvként a térítési díj emelésére. Álláspontja szerint az általa javasolt szerződésmódosítás 

nem ütközik azzal a ténnyel, hogy cége a 2017. év közepén közbeszerzési eljáráson nyert 

tender eredményeképpen szolgáltathatja az étkezést a helyi intézményeknél. Az ügyvezető 

úr kiemelt figyelmet szentel az úgynevezett bérvárománynak, ami azt jelenti, hogy a korábbi 

bérszínvonal legalább duplájáért tud személyzetet foglalkoztatni a jelenlegi viszonyok között. 

Leirata szerint 2018-ban 21%-os bérfejlesztést kellett végrehajtania a működőképesség 

megőrzése érdekében, amelyet számításai szerint 2019-ben további 10-12 %-os emelkedés 

kell, hogy kövessen. 

Elmondása szerint szintén jelentős emelkedést mutat a nyersanyagár mind idén, mind 2019-

re.  

A vonatkozó szerződés szerint árváltoztatási igényt a tárgyév májusáig kell bejelenteni. A 

négy hónapos (szeptember vége van) késedelmet az ügyvezető úr előre nem látható 

körülményként nevesíti, majd levezeti, hogy álláspontja szerint a szerződéses ár 14 %-kal 

történő megemelése miért nem ellentétes a 2017-ben megkötött szerződéssel. A 

megszokott színvonal garantálása érdekében ügyvezető úr feltétlenül szükségesnek tartja a 

felfelé történő árkorrekciót.  

Határozati javaslat (egyik a másikat kizárja): 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 

Junior Vendéglátó Zrt-vel kötött, közétkeztetésre irányuló szerződését, és a szerződésben 

rögzített vállalási ár mértékét 2019. január 1. napjától 14%-kal megemeli. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

vagy: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem módosítja a 

Junior Vendéglátó Zrt-vel kötött, közétkeztetésre irányuló szerződését.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2018. szeptember 17. 
 

  Rogán László 
   Polgármester 










