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A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  124/2017.  (II.16.)
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
2017.  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 el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 18901/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt
Egyéb megjegyzések:



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 142/2017. (II.16.) 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 2017. 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, Uniqa biztosítóval megkötött a vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés éves
díja  2017.  március  01-től  13.448.557,-  Ft/év  (a  fent  jelzett  határozattal  elfogadott
módosításból adódóan)

Az  Euro-Sales  Kft.  az  előterjesztés  3.  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  2017.09.30-án lejáró (felmondott)  biztosítási  szerződések
versenyeztetését a magyar piacon. Az általunk megkeresett biztosítók:

 CIG Pannonia Biztosító  (a határozat melléklete)
 Groupama-Garancia Biztosító Zrt. (az előterjesztés 4. számú melléklete)
 Generali Biztosító (az előterjesztés 5. számú melléklete).

Az előterjesztés 3. számú mellékletében csatolt táblázat alapján látszik, hogy a 2017/18-as
biztosítási  időszakra  a  CIG Pannonia  Biztosító adta  a  legversenyképesebb  díjat  a  teljes
kockázatra vonatkozóan, 12.058.618,- Ft/év biztosítási díjjal.

A megküldött ajánlatok az alábbiak:

 Uniqa Biztosító éves díja (a módosított kötvény alapján):  13.448.557,- Ft/év
 Generali Biztosító éves díja: 14917.267,- Ft/év
 Groupama-Garancia Biztosító éves díja: 12.151.671,- Ft/év.
 CIG Pannonia Biztosító éves díja: 12.058.618,- Ft/év.

Az előkészítő osztály felhívja a figyelmet, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési értékhatár 15
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 Uniqa Biztosítóval a 2017/2018-as biztosítási évre nem köthető biztosítási
szerződés.

Az Euro-Sales Kft.  az alábbiakról  tájékoztatta az előkészítő osztályt  (az előterjesztés 6.
számú melléklete):
„Az  Uniqa  Biztosító  jelenlegi  vagyon-  és  felelősségbiztosítási  szerződéséhez  képest  a
következő, lényeges különbségek vannak a CIG Pannónia Biztosító ajánlatában: 

- a közmű hálózat vonatkozásában nincs a 100 millió Ft szublimit, de a biztosítási fedezet csak a
tűz, földrengés, árvíz és vihar káreseményre terjed ki



- a buszmegállók, köztéri parkok, közterek, játszóterek esetében a biztosítási fedezet csak a tűz,
földrengés, árvíz, vihar és vandalizmus káreseményre terjed ki

- az elektronikus berendezéseknél (számítástechnika) nem 10%. 50.000 Ft az önrészesedés,
csak 50.000 Ft / káresemény.

Fenti kiegészítésekkel szakmai véleményünk szerint elfogadható a CIG Pannónia Biztosító
vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatának összetétele.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint szabályoz:
„6:447. § [A díjfizetési kötelezettség]

(1) A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a
szerződés létrejöttekor  esedékes;  a folytatólagos díj  pedig  annak az időszaknak az első
napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell
megfizetni.

(2) A biztosítási időszak egy év.”

„6:447. § [A díjfizetési kötelezettség]
(1) A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a

szerződés létrejöttekor  esedékes;  a folytatólagos díj  pedig  annak az időszaknak az első
napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell
megfizetni.

(2) A biztosítási időszak egy év.

6:466. § [Rendes felmondás]
(1) A határozatlan időre kötött szerződést a felek írásban, a biztosítási időszak végére,

harmincnapos felmondási idővel felmondhatják.
(2)  A felmondási  jog  legfeljebb  három évre  zárható  ki.  A felmondási  jog  három évnél

hosszabb időre történő kizárása a három évet meghaladó részében semmis.
(3) Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól, és a felek nem kötötték ki, hogy az a

megállapított időtartam eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a szerződést
bármelyik fél felmondhatja.

(4) A szerződő fél felmondása esetén a biztosító követelheti annak a díjengedménynek a
megfizetését, amelyet a szerződés hosszabb tartamára tekintettel nyújtott (a továbbiakban:
tartamengedmény).”

A 2017. évi önkormányzati költségvetési rendelet a vagyonbiztosítási díj fedezetére 2017.
szeptember  30-ig  tartalmaz  forrást,  ennek  okán  szükséges  2017.  október  01-től  2017.
december 31.  közötti  időszakra 3.014.655,-  Ft-ot  biztosítani,  és a 2018.  évi  költségvetés
terhére pedig 9.043.963,- Ft-ot (2018. szeptember 30-ig) biztosítani. 

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

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEK

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



Határozati     javaslat   
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (VI. 27.) 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  az  Uniqa  Biztosító  Zrt.-nél  a  4750597
kötvényszámú biztosítási szerződését fel kívánja mondani 2016. szeptember 30-ra az egy
éves biztosítási időszak lejártának határidejére, egyben a harmincnapos felmondási idővel
utasítja a polgármester a határozat és a felmondás közlésére. 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 30-án lejáró és 2017.
október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint munkáltatói és
tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben kinyilvánítja, hogy az CIG
Pannonia  Biztosító  által beadott vagyon-  és  felelősségbiztosítási,  az  ebben  foglalt
Egészségügyi  szolgáltatói/Orvosi  felelősség  záradékkal  ellátott  ajánlatát  (éves díj:
12.058.618,- Ft/év)  tartja önkormányzati szempontból a legjobbnak, egyben utasítja a
polgármestert a  határozat  mellékleteként  csatolt ajánlatot írja  alá azzal,  hogy  az  éves
díjfizetés negyedévente történik.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi önkormányzati költségvetés 14.
Vagyongazdálkodási  feladatok  dologi  kiadások  kiemelt  előirányzat  soron  3.014.655,-  Ft
fedezetet  biztosít  a  költségvetés  5.b.  melléklet  általános  tartalék  soráról  történő
átcsoportosítás útján (2017. október 01. - 2017. december 31. közötti időszakra), valamint a
2018. évi költségvetés terhére 9.043.963,- Ft-ot (2018. szeptember 30-ig).

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.  pontban
rögzített  kötelezettségvállalást  a  2017.  évi  önkormányzati  költségvetés  soron  következő
módosításakor, valamint a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal
utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában és tervezésében való közreműködésért:
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja és a 2018. évi költségvetés
tervezésének ideje

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2017. október
01-től  érvényes  újabb  biztosítási  szerződés  megkötéséhez  szükséges  ajánlatokat  2018.
februárjában kérje  be a  biztosítóktól  –  biztosítási  alkuszon  keresztül  –  és  a   beérkezett
ajánlatokat  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének 2018.  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, 2017. június 27.
                                                              

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


