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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati ingatlanok és a tárgyi eszköznek minősülő ingóságok (együtt: önkormányzati vagyon) vagyon- és 

felelősségbiztosításának folyamatos gondozásával a Foster Biztosítási Alkusz Kft-t bíztuk meg.  

Az alkusz cég feladata többek között:  

- az önkormányzati vagyon megfelelő értéken történő biztosítása, 

- a legjobb ajánlatot tevő Biztosító Társaság felkutatása és kiválasztása, 

- a káresemény bekövetkezte után a kár megtérítése érdekében történő közvetítés,  

- a biztosítással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégzése. 

Jelenleg  az UNIQA biztosítóval van érvényes szerződésünk, mely  szerint a biztosítás:  

- éves összege            4.524.730,- Ft  

- a biztosított érték    17.132.945.034,- Ft 

A 2015. évi biztosítási érték megállapításánál figyelembe vettük a 2014. évben az önkormányzati vagyonból tulajdonjog 

átruházás miatt kivezetésre került ingatlanok értékét, valamint az új beruházások értékét. A biztosítási értéket csökkenti az 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakások, Hunyadi tér 1/1. ingatlan, Széchenyi tét 

4/2 üzlethelyiségek, valamint a tarhosi ingatlan értékesítése), azonban a biztosítási értéket növeli a Bóbita Óvoda 

épületének aktivált értéke.  Az önkormányzati vagyon biztosítása tekintetében tervbe vettük, hogy 2-3 év alatt elérjük az 

újraépítési és pótlási szintet, a pótlási szint jelenleg 80 % -os.  A 16.466.401.728,- Ft-ra módosított biztosítási értékre 

bekért ajánlatok összegét az alábbiak szerint mutatjuk be: 

Biztosító Társaság Éves biztosítási díj (Ft) 

AEGON 5.220.703 

GENERALI 5.166.222 

GGBZrt 4.730.475 

Allianz Hungária Zrt 4.766.106 

UNIQA 4.336.588 

A biztosítási összegeket, az ajánlatokban lévő egyéb kedvezményeket, valamint a szerződés egyéb feltétételeit figyelembe 

véve együttesen is az UNIQA Biztosító ajánlata a legjobb 2015. évre is. Az UNIQA Biztosító a 4.336.588,- Ft összegű 

éves biztosítási összegre adott ajánlatához a szerződés előkészítése folyamatban van. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás és az alábbi határozati javaslat elfogadásra.  

Határozatai javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi önkormányzati vagyonbiztosításról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző 

Békés, 2014. december 2. 

Jogi ellenjegyző        Izsó Gábor 

          polgármester 

Pénzügyi ellenjegyző 


