
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 08. 03.

Javaslat  a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására -  Dunaújváros MJV
Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítása

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető 
Engyel László ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 08.02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 08.02.
pénzügyi bizottság 2017. 08.02.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  493/2017.  (VI.27.)
határozatával döntött arról, hogy fel kívánja mondani az Uniqa Biztosítóval megkötött vagyon-
és felelősségbiztosítási szerződését, valamint arról, hogy a CIG Pannónia ajánlatát fogadja el,
mely  2017.  október  01-én  lép  hatályba.  A fent  említett  közgyűlési  határozat  1.  pontjának
módosítása  szükséges,  mert  a  korábban  egy  ajánlatban  megküldött  vagyon  és
felelősségbiztosítást  az  Uniqa  Biztosító  három  kötvényre  bontotta  szét  és  a  felmondás
mindhárom esetében szükséges. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály
Iktatószám: 1801/2017.
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 ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására - Dunaújváros MJV

Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Közgyűlése a 493/2017. (VI.27.) határozatával döntött arról, hogy fel kívánja
mondani  az  Uniqa  Biztosítóval  megkötött  vagyon-  és  felelősségbiztosítási  szerződését,
valamint  arról,  hogy  a  CIG  Pannónia  ajánlatát  fogadja  el,  mely  2017.  október  01-én  lép
hatályba.  A fent  említett  közgyűlési  határozat  1.  pontjának módosítása szükséges,  mert  a
korábban egy ajánlatban megküldött vagyon és felelősségbiztosítást az Uniqa Biztosító három
kötvényre bontotta szét és a felmondás mindhárom esetében szükséges. (az előterjesztés 1.
számú  melléklete:  közgyűlési  határozat;  az  előterjesztés  2.  számú  melléklete: CIG
Pannónia Biztosító ajánlata)

Az  Euro-Sales  Kft.  megküldte  az  Uniqa  Biztosító  kötvényeit  (az  előterjesztés  3.  számú
melléklete) és az azokon szereplő kötvényszámokkal egészül ki a fent jelzett határozat 1.
pontja.

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

A bizottságok elnökei a bizottságok véleményét a közgyűlésen szóban ismerteti.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati     javaslat   
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…./2017. (VIII. 03.) határozata
a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontjának módosítására - Dunaújváros MJV

Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 493/2017. (VI.27.) határozat 1. pontját  az
alábbiakra módosítja:
„1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Uniqa  Biztosító  Zrt.-nél  a  4750597,
4750608  és4750603  kötvényszámú  biztosítási  szerződéseit  fel  kívánja  mondani  2017.
szeptember  30-ra  az  egy  éves  biztosítási  időszak  lejártának  határidejére,  egyben  a
harmincnapos  felmondási  idővel  utasítja  a  polgármester  a  határozat  és  a  felmondás
közlésére.”
egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

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. augusztus 03.
                                                              

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


