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Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai Vajna Ferenc terem. 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: 

 a Gazdasági Bizottsági tagok: Marosi György Csongor elnök, Orosz János József 

elnök-helyettes, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró 

Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna 

 a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz 

László gazdasági irodavezető, Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző 

 jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 
 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

 

A gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet. (a 

döntéshozatalban 8 fő vett részt). 

 

243/2018. (XI. 26.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyonbiztosítási pályázatára érkezett 

ajánlatok elbírálása 

Előadó: gazdasági irodavezető 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyonbiztosítási pályázatára érkezett 

ajánlatok elbírálása 

 

Marosi György Csongor: 

A határozati javaslat nem jól van megfogalmazva, mert abban az önkormányzat az Allianz 

biztosítóval közvetlenül köt szerződést. A többi alkusznak is adott ajánlatot ez a biztosító. 

 

Lőrincz László: 

Az alkuszok a pályázatai kiírással ellentétben 3 év helyett határozatlan időre tettek ajánlatot. 

A 6 alkusz a két biztosító ugyanazon ajánlatait hozta. Az Allianz biztosítótól kapott ajánlat 

kedvezőbb volt. A jutalék tekintetében egységes megállapodásuk van a biztosítókkal. 

Másodlagos szempont volt a biztosított vagyontömeg, illetve a foglalkoztatottak létszáma, 

melyre csak két pályázó adott információt. A beadott pályázatokkal az a probléma, hogy nem 

a pályázati kiírásnak megfelelő ajánlatot tették, a pályázati kiírás 3 évre szólt, a pályázatokban 

pedig határozatlan időre tettek ajánlatot. Ha törvényesek akarunk lenni, akkor egyik pályázat 

sem felel meg a pályázati kiírásnak, ezért érvényteleníteni kellene a pályázatokat. 

Az a javaslatunk, hogy a jelenlegi alkusszal hosszabbítsuk meg a szerződét a következő évig 

az Allianz biztosító további közreműködésével. 

Képíró Ákos kérdésére válaszolva: jelenleg a DV Mediatori Biztosítási Alkusz Kft-vel van 

szerződésünk. Kérdésünkre tájékoztattak arról, hogy olyan pénzügyletbe kerületek, ami 

fizetési kötelezettséggel jár, de nem fogják felszámolni a céget. A szerződő partnerek 

egyébként az önkormányzat és a biztosító. 
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Dr. Sléder Tamás: 

A cég 2016. április óta felszámolás alatt áll, az alkusz szerepét átvette a felszámoló.  

Marosi György Csongor: 

Az alkusz nem járhat el semmilyen ügyben, csak ha a felszámoló írásban felhatalmazza. 

Ajánlatot sem adhatott volna be. 

 

Szabóné Szabó Mária: 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: másodlagos bírálati szemponthoz adatot, 

kiegészítő információt a KITE Zrt. és a Reaktival Biztosítási Alkusz Kft. adott. Az Allianz 

kedvezményt ad tartamzáradékként, ha az önkormányzat 3 évig nem mondja fel a szerződést. 

Abban az esteben, ha a biztosító a kockázati helyzetet magasnak értékeli, akkor a következő 

évben felmondhatja a biztosítást, így csak az önkormányzatot köti a 3 év. 

 

Lőrincz László: 

Ha határozatlan időre kötjük, akkor nem mondhatja fel a szerződést, de ők határozatlan időre 

adtak ajánlatot, mely a felmondási feltételekkel felmondható. 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: nem mondható, hogy kedvezőbb lenne az ajánlat, ha 

újra kötnénk a szerződést az Allianzzal, mert változott a vagyontömeg és a biztosított kör. 

 

Marosi György Csongor: 

A jelenlegi biztosítóval fel kell mondani a szerződést. A Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata vagyonbiztosítási pályázatára érkezett ajánlatok elbírálása kapcsán az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a DV Mediatori Biztosítási 

Alkusz Kft-vel (Allianz Hungária Biztosító Zrt.) a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és 

Intézményei vagyonbiztosítására kötött biztosítási szerződését felmondja. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

244/2018. (XI. 26.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a DV Mediatori Biztosítási Alkusz Kft-vel 

(Allianz Hungária Biztosító Zrt.) a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és 

Intézményei vagyonbiztosítására kötött biztosítási szerződését felmondja. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:   jegyző 

  

Szabóné Szabó Mária: 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: az Allianz Biztosítótól a Lanope Kft, a Kite 

Zrt és a Reaktival Biztosítási Alkusz Kft. hozott ajánlatot. 

 

Marosi György Csongor: 
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Ki, mennyi vagyont és milyen plusz szolgáltatást biztosít számunkra 
 

Harsányi István: 

Javaslom, hogy részesítsük előnybe a helyi vállalkozást. 
 

Kanizsay György Béla: 

Az adózás szempontjából is van jelentősége, hogy helyi legyen lehetőleg. A döntés 

meghozatala érdekében meg kellene kérdezni az alkuszokat, hogy ki vállalja a 3 évet. 
 

Szabóné Szabó Mária: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: kisebb összegű károk történtek. A Kossuth 15. és 

Bocskai utca 35. sz. alatti csőtörés volt a legnagyobb kár, a többi főként üvegkár volt. 

A másodlagos értékelési szempontokat csak a KITE Zrt. jelölte meg. 
 

Marosi György Csongor: 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyonbiztosítási pályázatára érkezett ajánlatok 

elbírálása kapcsán az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a Reaktivál 

Biztosítási Alkusz Kft. (Allianz Hungária Biztosító Zrt.) Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata és Intézményei vagyonbiztosítására adott ajánlatát azzal a feltétellel, hogy 

nyilatkozik a 3 éves határozott időre szóló biztosítás vállalásáról. 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.  
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

245/2018. (XI. 26.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a Reaktivál 

Biztosítási Alkusz Kft. (Allianz Hungária Biztosító Zrt.) Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata és Intézményei vagyonbiztosítására adott ajánlatát azzal a feltétellel, 

hogy nyilatkozik a 3 éves határozott időre szóló biztosítás vállalásáról. 

A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.  
 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:   jegyző 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke 1040 órakor az ülést 

bezárta. 

 

K.m.f 

 
 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                        bizottsági elnök-helyettes 
 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


