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Tisztelt Képviselő Testület! 

Újhartyán Község Önkormányzata 2010. augusztus 1-től - 2013. június 30-ig szóló 
időtartamra szállítási szerződést kötött közbeszerzésben történő szállításra az általa fenntartott 
Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha javára.  

A jelenlegi kedvezőtlen piaci helyzet az Euro árfolyam folyamatos emelkedése, ezzel 
egyidejűleg az alapanyagok és szolgáltatások miatt bekövetkezett áremelések és törvényi 
szabályozások miatt ármódosítást kezdeményez elsőként az Ozirisz Kft., de más beszállítónk 
is jelezte e szándékát. 

Hivatkozásuk tárgya a Kbt. 303. § (1) bekezdése: a szerződésmódosítás lehetséges ha „a 
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges, jogos érdekeit sérti”.  

Az Ozirisz Kft. Ügyvezetője Dr. Táncos Borbála hivatalos levélben konkretizálja, hogy 
többletköltségeiket kénytelenek vevőik részére tovább hárítani, mivel a pénzügyi veszteséggel 
történő szállítást nem tudják felvállalni, mert az a gazdálkodási tevékenységüket 
ellehetetlenítené. Önkormányzatunk és az Ozirisz Kft. között létrejött szállítási szerződés 3.3 
pontja rögzíti, hogy 2011 március 1-től évente egy alkalommal van lehetőség árakat emelni, 
az ármódosítás mértéke azonban nem haladhatja meg az adott hónapban érvényes jegybanki 
alapkamat mértékének 70%-át.  

Az Ozirisz Kft. áremelési javaslata ettől magasabb összegű, így ezt nem állt módjában az 
Önkormányzatnak aláírni és elfogadni.  

Adatokat gyűjtöttünk (mellékletben részletezve), melynek során azzal szembesültünk, hogy az 
OZIRISZ Kft.jelenlegi árajánlata a piacon lévő más beszállítókhoz képest még mindig 



kedvezőbb, tehát annak elfogadása az Újhartyáni Önkormányzat számára még mindig 
előnyösebb piaci helyzetet jelent.  

Az Ozirisz Kft. március 15-ig választ vár ez irányú kérdésére, mert ellenben az adott napon –
ha a határidőig nem történik döntéshozatal- a szerződést felbontják.     

 

Kérem, hogy a döntés előkészítő anyagunk alapján legyenek szívesek döntést hozni, a konyha 
zökkenőmentes ellátásának szükségletét figyelembe véve minél rövidebb időn belül. 

Előterjesztéshez mellékelten csatolva a beszállítói levél 


