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Tárgy: Javaslat önkormányzati vagyon-, felelősségi- és gépjármű biztosításra vonatkozó 
pályázat kiírására
Az előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester
A képviselő – testületi ülés időpontja: 2010. október 20. 
A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges
Az előterjesztés készítője: Pénzügyi Ügyosztály
Az előterjesztés leírója: Páris Gyuláné

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat jelenleg három biztosítással rendelkezik:

1.  Generali-Providencia  Zrt.-vel  kötött  vagyon-  és  felelősségbiztosítás  –  éves  díja  (2010): 
9.264.985,-  Ft,
2.  Genereli-Providencia  Zrt.-vel  kötött  Házőrző  Többlakásos  Épületbiztosítás  –  éves  díja 
(2010): 7.917.117,- Ft,
3. Groupama Garancia Zrt.-vel kötött flotta gépjármű kötelező- és CASCO biztosítás – éves 
díja (2009 IV. negyedév – 2010. III. negyedév): 3.194.479,- Ft.

Éves díjak jelenleg mindösszesen: 20.376.581,- Ft 
Mindhárom biztosítási szerződés határozatlan időtartamra szól, éves – január 1-jei biztosítási 
évfordulókkal. 
A jelenlegi biztosítási portfólió elemzése során több biztosítás szakmai hiányosság állapítható 
meg,  melyek,  amennyiben  nem  kerülnek  felülvizsgálatra,  kárügy  esetén  hátrányosan 
érinthetik az Önkormányzatot. 
A  biztosítási  igények,  fedezet-típusok  aktualizálása  mellett  a  vagyontárgyak  értékének 
aktualizálása,  a  dupla  biztosítások  elkerülése  is  fontos  szempont  az  új  feltételrendszer 
kialakítása során, mely akár a jelenlegi kötvény-szerkezetet is átalakíthatja. 
Egy optimális szolgáltatási csomag kialakítása mellett nagyon fontos tényező annak díjazása 
is, a versenyképes ár, illetve az elérhető díjkedvezmények maximalizálása. 
A fentiek  alapján a feltételrendszer  kialakítását  és  a biztosító(k)  kiválasztását  három éves 
periódusra javasoljuk, ez – tekintettel arra, hogy az Önkormányzat biztosítási szerződéseinek 
éves  díja  nagyságrendileg  20  millió  Ft   -  összesen  várhatóan  kb.  60  millió  Ft  értékű, 
biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződéskötést jelent. 

Fentiek alapján a biztosító/k kiválasztására  közbeszerzési  eljárást  szükséges  lefolytatni,  az 
annak alapján kötendő szerződés három éves időszakra szóljon.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. az Önkormányzat vagyon-, felelősségi és gépjármű biztosítására vonatkozóan 3 éves 
időszakra közbeszerzési eljárást indít.

2. a szolgáltatás becsült értékét évente összesen bruttó 20 millió Ft-ban állapítja meg, és 
egyben ezen összegre a 2011-2013. évi költségvetések terhére előzetes kötelezettséget 
vállal.



3. felkéri  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottságot  a  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatására.   

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltakat a 2011-2013. évi költségvetés 
készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pontok esetében azonnal
                4. pont esetében a 2011. évi önkormányzati költségvetés készítése

Budapest, 2010. október 15.

                                                                                                                    Dr. Kocsis Máté
                                                                                                                        polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

             Dr. Mészár Erika
 a jegyzőt helyettesítő aljegyző
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