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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 37/2011. (IV. 28.) számú társulási tanácsi 
határozata értelmében a Társulási Tanács elviekben támogatta a társult önkormányzatok 
gépjárművei casco biztosításainak flottaszerződésben történő megkötését. 
Megbízta a Pannon-Safe Kft-t a társult önkormányzatok gépjárművei casco biztosításainak 
flottaszerződésben történő előkészítésével, és a flottában fizetendő díjainak felülvizsgálatával, 
a soron következő társulási tanácsülésre. 
 
A Pannon-Safe Kft. elkészítette ajánlatát a tíz település vonatkozásában a gépjárművek casco 
biztosításainak flottaszerződésben történő díjkalkulációival.  
Összességében a Generali Biztosító Zrt. ajánlatai a legkedvezőbbek. 
A kalkulált flotta ajánlatban a káreseményenkénti önrész személygépkocsiknál 10%, de 
legalább 50 000 Ft, ami azt jelenti, hogy kár esetén a kárösszeg 10%-a vagy 50 000 
Ft (mindig a nagyobb összeg) a károsultat terheli a többit a biztosító fizeti. 
Ez az összeg a jelenleg érvényben lévő szerződéseknél sok esetben magasabb. 
 
A jelenlegi szerződések legtöbbje nem tartalmaz balesetbiztosítást, a flotta ajánlatok 
mindegyikében a balesetbiztosítás benne van.  
 
A kimutatást jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza összesítve a kistérség 
vonatkozásában. 
 
Három gépjármű esetében:  
JOH 118 Lengyeltóti 19 személyes kisbusz,  
JOH 042 Somogyvár 19 személyes kisbusz,  
LRJ 388 Peugeot szgk. Somogyvár  
a casco biztosítások díjai az ajánlat szerint kedvezőtlenebbül alakulnak a jelenleg fizetett 
díjaknál.  
Az előterjesztés 2. számú melléklete úgy készült, hogy ezek az autók nincsenek a flotta listába 
téve. A gépjárművekre új ajánlatot vár az alkusz cég, és a fent említett három gépjármű 
később kerülne be a flottába, remélhetőleg a már kedvezőbb díjakkal. Ennek megfelelően a 



Tisztelt Tanács dönthet úgy is, hogy ezek az autók egy későbbi időpontban kerüljenek a 
kistérségi casco flottába. 
 
Az előterjesztéshez mellékelten csatolásra került a flottában fizetendő díjak mértéke 
települések szerinti bontásban is. 
 
A jelenleg érvényben lévő casco biztosítások közös megegyezéssel az évforduló lejárta előtt 
is felmondhatók, tekintettel arra, hogy flottaszerződéshez csatlakozik a társult önkormányzat.  
A casco biztosítási szerződések évfordulóra történő felmondásainak elkészítését a Pannonsafe 
Biztosítási Alkusz Kft. vállalja. 
 
Az önkormányzatok tulajdonában lévő gépjárművek továbbra is az önkormányzatok 
tulajdonában maradnak, nem kell, hogy a Társulás legyen a gépjárművek üzembentartója. 
 

Határozati javaslat: 
 
 

1. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa támogatja a casco 
biztosítások kistérségi szinten, flottaszerződésben történő megkötését 2011. augusztus 1-től. 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
2. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megbízza a Pannonsafe 
Biztosítási Alkusz Kft-t a casco biztosítások kistérségi szinten történő casco biztosítási 
szerződéseinek előkészítésével, elkészítésével, gondozásával, kezelésével 2011. augusztus 1-
től. 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
3. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Zsombok 
Lajos Elnököt, hogy az alkuszi megbízást a Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft-vel megkösse 
valamennyi casco biztosítási szerződés kizárólagos kezelésére vonatkozóan 2011. augusztus 
1-től. 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. június 7.  
                                                           Tisztelettel: 
           Zsombok Lajos 
        elnök 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                      Az előterjesztést jóváhagyta: 
 
Dr. Bertalan Bernadett                               Dr. Szatmári Ibolya  
kistérségi irodavezető                                 jegyző 


