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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 12-i ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat szennyvíz- és ivóvízhálózatának 

biztosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016-évi vagyon- és felelősségbiztosítás megújításával párhuzamosan ajánlatokat kértünk 

Medgyesegyháza szennyvíz és ivóvízhálózatának biztosítására is. Ez egy külön biztosítás, 

mely független az általános vagyon- és felelősségbiztosítástól. Összesen kettő ajánlat érkezett 

a megkeresett hat biztosítótól. A legtöbb társaság önállón nem vállalja közműhálózat 

biztosítását. A beérkezett két ajánlat összefoglalva az alábbi táblázatban látható: 

Biztosító 

társaság 

megnevezése 

biztosított 

kockázatok 

egyedi 

kiegészítések 

 

önrész időtartam 

éves díj 

(kedvezmények 

igénybevétele 

esetén) 

AEGON 

tűz, robbanás és 

összeroppanás, 

villámcsapás és 

villámcsapás 

másodlagos 

hatása, vihar, 

árvíz és 

felhőszakadás, 

földmozgás, 

ismeretlen üreg 

beomlása, 

jégverés és 

hónyomás, 

idegen légi és 

földi járművek 

által okozott 

károk, 

elektromos áram 

által okozott 

tűzkárok, 

a közmű 

vezetékek törése, 

repedése során, a 

kockázatviselés 

helyén, illetve a 

kockázatviselési 

helyeken kívüli 

nyomvonal 

mentén 

bekövetkező 

káreseménnyel 

kapcsolatos 

maximum 10 

méter szakaszon 

a feltárási 

költségek, 

beleértve a 

burkolat bontási 

és helyreállítási 

munkáinak 

10% de 

minimum 20e 

Ft/kár 

3 év, az alap 

vagyon és 

felelősségbiztosít

ással megegyező 

389 784 Ft 



vezetékek törése 

és beázás károk 

költségeit, 

műszaki avult 

értéken. 

GROUPAMA 

tűz, robbanás, 

villámcsapás, 

személyzet által 

irányított légi 

jármű, azok 

részeinek vagy 

rakományának 

ütközése vagy 

lezuhanása által 

okozott kár, 

elektromos áram 

okozta tűz miatti 

károk, 

villámcsapás 

másodlagos 

hatása, vezetékes 

vízkár, 

technológiai 

csővezeték 

törése miatti 

károk, tűzoltó 

berendezés 

kilyukadása 

miatti károk, 

vihar, 

felhőszakadás, 

jégverés, 

hónyomás miatti 

károk, szikla, kő 

és földomlás 

okozta károk, 

árvíz és 

földrengés 

okozta károk 

a szerződő által 

biztosított 

csővezetékek, 

csőhálózatok 

csőtörése és 

technológiai 

csővezetékek 

törése 

vonatkozásában 

maximum 6 

méter 

hosszúságú 

csővezeték 

költségének 

megtérítése. 

Útfelbontás/hely

reállítás 

költségei 

kizárva. 

10% de 

minimum 50e Ft 

/kár 

1 év 923 934 Ft 

 

Az egyes társaságok részletes ajánlatait, azok tartalmát a mellékelt két biztosítói ajánlat 

tartalmazza. 

Kérnénk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek kiválasztani a biztosító 

társaságot mellyel a biztosítást megkössük. 



 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T: 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2016. február 

15. napjától Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ivóvíz- és szennyvízhálózatának 

biztosítását a(z) ………………………………………. biztosító társasággal kívánja megkötni. 

 

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2016. február 12. 

 

 

                                                dr. Nagy Béla György 

                                                                                     polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László    

            jegyző 

 


