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Javaslat  a  Dunaújváros MJV Önkormányzata  vagyon-  és
felelősségbiztosításával  kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért
biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 

Előadó:           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke            
                       a pénzügyi bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság elnöke 

 
Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 

           Engyel László ügyintéző

Meghívott:     Punk György, Euro-Sales Kft.

Véleményező     bizottságok:
a gazdasági és területfejlesztési bizottság                2016. 09. 
a pénzügyi bizottság                                                  2016. 09. 
az ügyrendi, igazgatási és jogi  bizottság                  2016. 09. 

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:  Dunaújváros MJV Közgyűlése a 323/2016. (V.19.)
határozatában  felkérte  az  Euro-Sales  Kft.-t  –  a  jelenleg,  a  felek  között  fennálló
megbízási szerződés alapján –, versenyeztesse meg a biztosító társaságokat annak
érdekében,  hogy a  2016.  október  01-től  érvényes vagyon-  és  felelősségbiztosítási
szerződést a legjobb ár-szolgáltatás arányában köthesse meg az Önkormányzat. Az
Alkusz  megküldte  kiértékelve  a  biztosítási  ajánlatokat  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata részére.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: vagyonkezelési osztály
Ügyintéző neve:      Engyel László
E-mail címe:            engyel@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma:        06-25-544-302
Iktatószám:             12776/2016
Előkészítő aláírása:                                                       Engyel László
Igazgató / Osztályvezető aláírása:                                Dr. Vántus Judit 

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma:                                                        2016. 09.
Ellenőrzés dátuma:                                                        2016. 09.
Törvényességi észrevétel:                                             
Amennyiben van:                                                    
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A     tárgyalás     módja:                                            Nyílt ülés



Javaslat 
a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával

kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok
ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 323/2016. (V.19.) határozatában felkérte az Euro-Sales Kft.-t
– a jelenleg, a felek között fennálló megbízási szerződés alapján –, versenyeztesse meg a
biztosító társaságokat annak érdekében, hogy a 2016. október 01-től érvényes vagyon- és
felelősségbiztosítási  szerződést  a  legjobb  ár-szolgáltatás  arányában  köthesse  meg  az
Önkormányzat.  (az  előterjesztés  1.  számú  melléklete:  közgyűlési  határozat;  az
előterjesztés 2. számú melléklete: megbízási szerződés)

A jelenlegi, Aegon biztosítóval megkötött a vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés éves
díja 7.538.035,- Ft/év, valamint Union Biztosítóval érvényben lévő orvosfelelősségbiztosítás
éves díja 633.339,- Ft/év. (az előterjesztés 3.-4. számú mellékletei)

Az  Euro-Sales  Kft.  az  előterjesztés  5.  számú  mellékletében  csatolt  összefoglaló
mellékleteiként  megküldte a biztosítók ajánlatait  (Union Biztosító Zrt.,  Aegon Biztosító Zrt.,
Generali Biztosító Zrt.)
Az összefoglaló táblázat alatti részben emeli ki az Alkusz a javaslatát az alábbiak szerint:
Az  Euro-Sales  Kft.  elvégezte  a  2016.09.30-án  lejáró  (felmondott)  biztosítási  szerződések
versenyeztetését a magyar piacon. Az általunk megkeresett biztosítók:

 Uniqa Biztosó  (a határozat melléklete)
 Generali (az előterjesztés 6. számú melléklete)
 Aegon (az előterjesztés 7. számú melléklete)
 Groupama-Garancia Biztosító Zrt. (az előterjesztés 8. számú melléklete)
 CIG Pannonia Biztosító (az előterjesztés 9. számú melléklete)
 MKB Általános Biztosító (az előterjesztés 10. számú melléklete)

A mellékelt táblázathoz az ajánlatok kiegészítéseként az alábbiakat jegyezte meg az Euros-
Sales Kft.:
„·         az Uniqa Biztosító csúcskockázatot (PML-t) állapított meg (Sporttelep – Eszperantó u.
3 – 2.523.565.000 Ft)
·         a Generali Biztosító adott külön ajánlatot az egészségügyi szolgáltatók 
felelősségbiztosítására vonatkozóan (mellékeljük)

·         a Groupama Biztosító ajánlata tartalmaz ÉPSZER biztosítás fedezetet 500.000 Ft / kár
és 1.000.000 Ft/ év kártérítési limittel a kisebb építkezésekre

·         a kiírásban kértünk biztosítási fedezetet a szemétgyűjtők rongálására is

·         a kiírásban felemeltük a betöréses lopás biztosítási fedezet káreseményenkénti limitét 
150.000.000 Ft-ra

·         a tartamengedmény esetén 3 év határozott időtartamra szükséges leszerződni”

A táblázat alapján látszik, hogy a 2016/17-os biztosítási időszakra az Uniqa Biztosító adta a
legversenyképesebb  díjat  a  teljes  kockázatra  vonatkozóan,  5.933.484,-  Ft/év  biztosítási
díjjal.



A megküldött ajánlatok az alábbiak:
 Uniqa Biztosító éves díja: 5.933.484,-Ft/év
 Generali Biztosító éves díja: 6.987.031,- Ft/év
 Aegon Biztosító éves díja: 6.002.873,- Ft/év
 Groupama-Garancia Biztosító éves díja: 9.462.005,- Ft/év
 CIG Pannonia Biztosító éves díja: 7.769.414,- Ft/év
 MKB Általános Biztosító éves díja: 7.069.749,- Ft/év

Az előkészítő osztály felhívja a figyelmet, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési értékhatár 8
millió forint, ennek okán a két egymást követő évben ugyanazzal a biztosítóval nem köthető
biztosítási szerződés, ugyanis a biztosítási díj két egymást követő évben meghaladja a fenti
értékhatárt. 
Fentiek okán az Aegon Biztosítóval a 2016/2017-es biztosítási évre nem köthető biztosítási
szerződés.

Így a 2016. október 01-től hatályos biztosítási szerződés díja 5.933.484,-Ft/év lenne.

Az Euro-Sales Kft. jelezte, hogy az Uniqa Biztosító ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek, illetve
hogy az ajánlat tartalmazza az orvos felelősségbiztosítás fedezetét is. (az előterjesztés 11-
12. számú melléklete)
Tovább  az  önkormányzati  alkusz  a  közmunkásokra  vonatkozó  biztosítási  fedezetet
tisztázását  kéri,  azonban  mivel  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  eddig  sem  kért  ilyen
biztosítási fedezetet, az előkészítő javasolja, hogy erre ne terjeden ki a biztosítás.

A  2016.  évi  önkormányzati  költségvetési  rendelet  a  vagyonbiztosítási  díj  fedezetére
9.000.000,- Ft-ot tartalmaz, így a 2016. év 4. negyedévére nem szükséges kiegészíteni a a
vagyonbiztosításra  elkülönített  előirányzatot,  az  előirányzatból  1.863.103,-  Ft  nem  kerül
felhasználásra.

Az előterjesztést megtárgyalta a gazdasági és területfejlesztési  bizottság, a  pénzügyi
bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati     javaslat   
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2016. (IX. 22.) határozata
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, a Euro-Sales Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak

értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 30-án lejáró és 2016.
október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint munkáltatói és
tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben kinyilvánítja, hogy az
Uniqa  Biztosító Zrt. által beadott vagyon-  és  felelősségbiztosítási,  az  ebben  foglalt



Egészségügyi  szolgáltatói/Orvosi  felelősség  záradékkal  ellátott  ajánlatát  (éves díj:
5.933.484,- Ft/év)  tartja önkormányzati szempontból a legjobbnak  azzal,  hogy  a
közmunkásokra vonatkozó biztosítási fedezetet nem kéri Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata, egyben utasítja a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt ajánlatot
írja alá azzal, hogy az éves díjfizetés negyedévente történik.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2016. évi
költségvetése, az éves, arányos díja (2016. október  01.  -  2016. december 31. közötti
időszakra) biztosított.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2017. október
01-től  érvényes  újabb  biztosítási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  ajánlatokat  2017.
februárjában kérje  be a  biztosítóktól  –  biztosítási  alkuszon  keresztül  –  és  a   beérkezett
ajánlatokat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 2017.  áprilisi  rendes ülésére
terjessze a közgyűlés elé azzal, hogy ugyanezen ülésen a közgyűlés a 2017. október 01-től
érvényes biztosítási szerződés felmondását kívánja kezdeményezni.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 az Euro-Sales Kft. ügyvezetője
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztály vezetője
                
Határidő: a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől számított
8 napon belül      

      az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől számított 
8 napon belül      

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
                                                              

Tóth Kálmán s.k. Hingyi László  s.k.   
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        a gazdasági és területfejlesztési
            elnöke bizottság elnöke  

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke








