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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             3.986.255,- Ft  

- a biztosított érték     12.868.919.350,- Ft 

Az alkusz cég képviselőjét arra kértük fel, hogy a jelenlegi, valamint újraépítési és pótlási értékre 

megnövelt, azaz 14.282.635.554,- Ft biztosítási értékekre versenyeztesse meg a Biztosító Társaságokat.  Az 

újraépítési és pótlási értékre vetített árajánlat megkérésére azért volt szükség, mert az önkormányzati vagyon 

hosszú idő óta alul van biztosítva, és tervbe vettük, hogy 2-3 év alatt elérjük az újraépítési és pótlási szintet. A 

bekért ajánlatok összegét a 14.282.635.554,- Ft-ra megnövelt értékre az alábbiak szerint mutatjuk be: 

Biztosító Társaság Éves biztosítási díj (Ft) 

AEGON 5.589.930 

GENERALI 5.967.988 

GGBZrt 4.926.437 

UNIQA 4.510.720 

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

figyelembe véve együttesen is az UNIQA Biztosító ajánlata a legjobb a 2013. évre is. Az UNIQA Biztosító az 

újraépítési és pótlási értékre megnövelt, 4.510.720,- Ft összegű éves biztosítási összegre adott ajánlatát 

elfogadtuk. A Biztosítási szerződés előkészítése folyamatban van. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadásra. 

Határozatai javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. évi önkormányzati vagyonbiztosításról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző 

Békés, 2012. december 3. 
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