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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. november 27-i ülésére 

 
 
Tárgy: Biztosításközvetítői tevékenység elvégzésére irányuló szerződés módosításával, és 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon vagyonbiztosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 
 Ikt.sz.: LMKOHFL/64/3/2017. 
 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2011. 11. 16. napján határozatlan időre megbízási 
szerződést kötött az Optimális Biztosítási Kft-vel a biztosításközvetítői tevékenység 
elvégzésére. Az Optimális Biztosítási Kft. a szerződés megkötése óta bekövetkezett 
jogszabályváltozásokra tekintettel javaslatot tett a megbízási szerződés „újrakötésére”, azaz 
módosítására. A tárgyi szerződés alapján Önkormányzatunkat fizetési kötelezettség nem 
terheli, tekintettel arra, hogy a Optimális Biztosítási Kft. attól a biztosítótól jogosult díjazásra 
(jutalékra), amellyel az Önkormányzatunk a biztosítási szerződést a közvetítésével megköti, 
gondozásába vagy kezelésébe veszi, és ameddig az Önkormányzatunk érvényes biztosítás 
kezelésre vonatkozó szerződéssel rendelkezik. 
 
A szerződés teljesítése során szerződő felek szorosan együttműködnek, így különösen az 
Optimális Biztosítási Kft. biztosítási szerződés létrehozására, módosítására, kezelésére 
irányuló tárgyalásait kizárólag az Önkormányzatunk közreműködése mellett folytathatja. A 
megbízás teljesítése során az Optimális Biztosítási Kft. jogról nem mondhat le, kötelezettséget 
nem vállalhat.  
 
A fent írtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hatalmazzon fel 
Optimális Biztosítási Kft-vel, 2011. 11. 16. napján határozatlan időre megkötött, 
biztosításközvetítői tevékenység elvégzésére irányuló szerződés technikai módosítására. 
 
II. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának kötelezettsége továbbá a vagyonbiztosításról való 
gondoskodás. A határozatlan időtartamra kötött biztosítás biztosítási időszaka 1 év. A 
biztosítási évforduló január 1. napja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:466. § (1) bekezdése alapján „A határozatlan időre kötött szerződést a felek írásban, 
a biztosítási időszak végére, harmincnapos felmondási idővel felmondhatják.” 
 
A fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a 
vagyonbiztosítással kapcsolatos piackutatás elvégeztetésére, és jelenleg hatályos feltételektől 
összességében kedvezőbb ajánlat beérkezése esetén a jelenleg hatályos vagyonbiztosítás 
felmondására, és új vagyonbiztosítási szerződés megkötésére.  
 
A fent írtakat összefoglalva az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a Tisztelt Képviselő- 
Testület elé. 
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I. 
Határozat-tervezet 

 
…../2017. (…) ÖH. 
Biztosításközvetítői tevékenység elvégzésére irányuló szerződés módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert Felsőlajos Község Önkormányzatának Optimális Biztosítási Kft-vel, 2011. 11. 
16. napján határozatlan időre megkötött, biztosításközvetítői tevékenység elvégzésére 
irányuló szerződés technikai módosítására.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 27. 
 

II. 
Határozat-tervezet 

 
…../2017. (…) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon vagyonbiztosításával 
kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Gyula 
polgármestert Felsőlajos Község Önkormányzatának tulajdonában álló vagyon 
vagyonbiztosítására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos piackutatás elvégzésére, és a jelenleg 
hatályos feltételektől összességében kedvezőbb ajánlat beérkezése esetén a jelenleg hatályos 
vagyonbiztosítás felmondására, és új vagyonbiztosítási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. november 27. 
 
Lajosmizse, 2017. november 20. 
 
   
                  Juhász Gyula sk 

         polgármester 
 


