
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 10. 19.

Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosításával
kapcsolatosan,  az  Euro-Sales  Kft.  bevonásával  bekért  és  a  CIG  Pannónia  Biztosító
elfogadott  ajánlatának és az éves díjának módosítására  helyépülete egyes részeinek
helyreállításához szükséges forrás biztosítására

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: Punk György, Euro-Sales Kft.

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 10. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 10. 11.
pénzügyi bizottság 2017. 10. 10.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV  Közgyűlése  a  493/2017.  (VI.27.)
határozatával döntött arról, hogy több biztosító társaság ajánlata közül a CIG Pannónia ajnlatát
fogadja el, melynek éves díja 12.058.618,- Ft. A döntés óta Dunaújváros MJV Önkormányzata
megvásárolta a Juharos éttermet és az Élményfürdőt, melyek értéke módosítja a biztosítási
díjat. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály

Iktatószám: 4924/2017.

Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302

Ügyintéző aláírása: 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/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:                                         



Javaslat 
a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan,

az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott
ajánlatának és az éves díjának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  MJV Közgyűlése  a  493/2017.  (VI.27.)  határozatával  döntött  arról,  hogy több
biztosító  társaság  ajánlata  közül  a  CIG  Pannónia  ajánlatát  fogadja  el,  melynek  éves  díja
12.058.618,-  Ft.  A döntés  óta  Dunaújváros  MJV Önkormányzata  megvásárolta  a  Juharos
éttermet és az Élményfürdőt, melyek értéke módosítja a biztosítási díjat. (az előterjesztés 1.
számú melléklete: közgyűlési határozat)

Az éves díj  12.345.923,-  Ft-ra emelkedik  (negyedéves díjfizetés esetén),  ha a  fent  jelzett
ingatlanokra kiterjeszti a biztosítást az Önkormányzat (a határozat mellékelte: CIG Pannónia
módosított  ajánlata),  ennek  okán  az  önkormányzat  költségvetésében  is  plusz  forrást
szükséges biztosítani.
A többlet forrás módosításának több lehetősége is van:
-  ha egy összegben fizeti  ki  az  Önkormányzat  az  éves díjat,  akkor  az  éves  díj  csökken
11.852.086,- Ft-ra.
- ha az önkormányzat féléves díjfizetést vállal, akkor az éves díj 12.099.004,- Ft-ra módosul,
azaz 40.386,- Ft-tal nő a biztosítási díj.

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

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi,  Igazgatási  és Jogi  Bizottsága
véleményezte  a Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott
ajánlatának és az éves díjának módosítására  helyépülete egyes részeinek helyreállításához
szükséges forrás  biztosítására  című előterjesztést  és  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak
találta.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Pénzügyi  Bizottsága  véleményezte  a
„Javaslat  a  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosításával
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott
ajánlatának és az éves díjának módosítására” vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslat
„B” változatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Javaslat a  Dunaújváros  MJV
Önkormányzata  vagyon-  és  felelősségbiztosításával  kapcsolatosan,  az  Euro-Sales  Kft.
bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának
módosítására  helyépülete egyes részeinek helyreállításához szükséges forrás biztosítására”
című előterjesztést és a „B” határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



A változat
Határozati     javaslat   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (X. 19.) határozata

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan,
az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott

ajánlatának és az éves díjának módosítására:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékleteként csatolt
CIG Pannónia Biztosító Zrt. Juharos étteremre (2400 Dunaújváros, Hunyadi János u. 4/1.) és
Élményfürdőre  (2400  Dunaújváros,  Építők  útja  7/A.)  is  kiterjedő  módosított  ajánlatát  és
287.305,- Ft (negyedéves díjfizetés) / 40.386,- Ft (féléves díjfizetés) többletforrást biztosít az
önkormányzat költségvetés …………………… előirányzata terhére azzal, hogy határoz arról
is, hogy negyedéves/féléves díjfizetést vállal, egyben utasítja a polgármestert a határozat
mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

         a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                                              a vagyonkezelési osztály vezetője

     a jogi, szervezési és ügyviteli osztály vezetője
                                         
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére: a  szerződés  megkötésére  a  határozat

érintettekkel való közlését követő 30 napon belül

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosítása során vegye figyelembe, valamint
utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

     Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                       a polgármester

                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője

                      - a költségvetés módosításáért:
                 a jegyző
               - a költségvetés módosításában  való közreműködésért:

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

                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való   közreműködésért:
  az költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

    Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja



B változat
Határozati     javaslat   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (X. 19.) határozata

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan,
az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott

ajánlatának és az éves díjának módosítására:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat  mellékleteként  csatolt
CIG Pannónia Biztosító Zrt. Juharos étteremre (2400 Dunaújváros, Hunyadi János u. 4/1.) és
Élményfürdőre (2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A.) is kiterjedő módosított  ajánlatát éves
díjfizetéssel, vagyis 11.852.086,- Ft éves biztosítási díjért, és megállapítja, hogy a biztosítási
díj  206.532,-  Ft-tal  csökken  a  korábban  elfogadotthoz  képest, egyben utasítja a
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá.

Felelős  : a határozat végrehajtásáért:
                                        a polgármester

          a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

         a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért:
                                              a vagyonkezelési osztály vezetője

     a jogi, szervezési és ügyviteli osztály vezetője
                                         

Határidő: az  ajánlat  aláírására: a  szerződés  megkötésére  a  határozat  érintettekkel  való
közlését követő 30 napon belül

Dunaújváros, 2017. október 19.

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


