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Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé a vagyonbiztosítási szerződésünk módosítására
vonatkozó ajánlatot.
1. Előzmények
A Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság 2014. január 15-i ülésén tárgyalta az
önkormányzat vagyonbiztosítási szerződésének módosítására vonatkozó Optimális Kft. által
készített ajánlatot. A Bizottság a szerződés módosítását javasolta elfogadásra azzal, hogy a
„bútorok, berendezések”, illetve az „ingatlanok” értékét egyeztetni kell. Az egyeztetésnek
köszönhetőn az ajánlat oly módon átdolgozásra került, hogy a „gépek, berendezések” csoporton
belül a számítógépek és a bútorok megbontásra kerültek és az ajánlatban külön feltüntetve
szerepelnek. Az ingatlanok vonatkozásában megállapítottuk, hogy az újraépítési költségekkel
számított biztosítási költség áraránya messze meghaladja a ténylegesen várható károk tekintetében
felmerülő költségeket.
Az új ajánlat egyébiránt tartalmaz felelősségi biztosítást is, ami a jelenlegi K&H Biztosítónál
meglévő felelősségi biztosításhoz képest többlet elemeket (kátyúkár, rendezvény szervezői
felelősség, szolgáltatói felelősség, az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, sorfák
fenntartásából eredő felelősség vonatkozásában való helytállás, bérlői, bérbeadói felelősség) is
tartalmaz. A K&H Biztosítóval kötött szerződés fordulója 2014. május 1-je, ami azt jelenti, hogy
abban az esetben, ha ez az ajánlat módosítás nélkül kerül elfogadásra, úgy az önkormányzat két –
alapvetően egyébként különféle biztosítási eseményekre vonatkozó – szerződéssel fog rendelkezni a
felelősség biztosítás vonatkozásában. Természetesen a Groupama Biztosítóval kötött szerződés
módosítása történhet oly módon, hogy a felelősség biztosításra vonatkozó megállapodás 2014.
május 1-jétől lép életbe, így a díjfizetés időszaka is ettől kezdődik, ezzel elkerülhető a
többletköltség, ugyanakkor egyes káresemények nem kerülnek biztosításra, az ezekért való
helytállási kötelezettség az önkormányzatot terheli. Abban az esetben, ha a képviselő-testület úgy
dönt, hogy a jelen ajánlatot változatlanul fogadja el, azzal a biztosítási események vonatkozásában a
felelősségbiztosítása tulajdonképpen kiterjesztésre kerül (megjegyzem a káronszerzés tilalma miatt
csak az egyik biztosítónál kezdeményezhető majd a helytállási kötelezettség teljesítése), mellyel az
eddig nem biztosított események is biztosítói kockázatviselés alá kerülnek. Abban az esetben, ha
ezeket az elemeket nem vonja be a képviselő-testület a biztosításba, úgy a felelősségbiztosítás éves
díjának (95 E Ft) májusig felmerülő arányos összegét tudja megspórolni, azonban az esetlegesen
felmerülő káresemények tekintetében lényegesen nagyobb kockázatot vállal.
A fentiekre tekintettel két határozati javaslat készült, amit megtárgyalásra a tisztelt Képviselő-

testület elé terjesztek.
2. Jogszabályi hivatkozások:



Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:
A biztosítás díja kismértékben csökken.
4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet:
Mellékletben csatolva.
5. Bizottsági vélemények:
A Bizottság a 224/2014. (I. 15.) számú határozatával javasolta a szerződés módosítását.
6. melléklet
határozati javaslat, javított ajánlat
Enying, 2014. január 27.
Tisztelettel:
Pődör Gyula
polgármester sk.
Határozati javaslat „A” verzió
1. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező biztosítási
ajánlatot jóváhagyja.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosításához szükséges intézkedéseket
tegye megilletve intézkedjen a K&H Biztosítónál fennálló felelősségbiztosítási szerződés
évfordulóra való felmondásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat „B” verzió
1. Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező biztosítási
ajánlatot jóváhagyja, azzal, hogy a felelősségbiztosítási elem 2014. május 1-jétől lépjen
hatályba tekintettel arra, hogy ezen időpontig a K&H Biztosítónál fennálló
felelősségbiztosítási szerződés hatályban van.
2. A testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosításához szükséges intézkedéseket
tegye meg, illetve intézkedjen a K&H Biztosítónál fennálló felelősségbiztosítási szerződés
évfordulóra való felmondásáról.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

