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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának érvényes szerződése van a 
Generali Providencia Biztosító Zrt-vel a Társulás és önkormányzatainak tulajdonában illetve 
használatában álló gépjárművek kötelező-felelősségbiztosítására. 
A 44 autóból álló gépjárműpark kötelező-felelősségbiztosításának éves díja 2010-ben 
775.317 forint volt, ami nem változott 2011. évben.  
A szerződés felmondására, és újrakötésére nincs lehetőség, tekintettel a 2009. évi LXII. a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény előírására, mely kimondja, hogy 
gépjárműflotta csak az esetben jön létre, ha a szerződő üzemben tartó által biztosított 
gépjárművek együttesen kezelt csoportjába tartozó autók száma eléri az ötöt. Gépjármű tehát 
csak akkor lehet a flotta tagja, ha a gépjármű üzembentartója a Társulás. Esetünkben azonban az 
önkormányzatok tulajdonában és üzemben tartásában vannak a gépjárművek. 
Flotta hiányában gépjárművekre csak egyedi szerződéseket tudnak kötni az önkormányzatok, 
mely azonban kedvezőtlenebb díjakat jelent a jelenlegi flotta díjaknál. 
 
Fentiekre tekintettel a flotta díja a gépjárművek kötelező-felelősségbiztosítására 2012. 
évben változatlan marad. Összesen: 731.999 forint/év.  
(Év közben 2 autó eladására került sor, ezért kevesebb a díj a tavalyinál) 
 
A települések vonatkozásában részletezve az alábbiak szerint alakul: 
 

Település KGFB 2012. évi 
díja (forint) 

Buzsák 85.292 
Gyugy 24.781 
Hács 22.311 

Kisberény 0 
Lengyeltóti 175.654 

Öreglak 93.894 
Pamuk 46.440 

Somogyvámos 52.142 
Somogyvár 145.345 

Szőlősgyörök 1.184 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2.444 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  41.256 
Fodor András Általános Iskola, Óvoda 41.256 

Összesen: 731.999 
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A 2010., 2011. és 2012. évi flotta díjat a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. dolgozta ki. A Kft.-
nek jelenleg is érvényes szerződése van a Társulással a kistérség kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás és casco biztosítási szerződéseinek kezelésére. 
 
Erre tekintettel, javaslom, hogy a 2012. évre vonatkozóan a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft.-t 
bízza meg a Társulás a flotta-kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés előkészítésére, 
létrehozására, kezelésére, gondozására. 
 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és 
önkormányzatainak tulajdonában és használatában álló gépjárművek 2012. évi flotta-kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosítását a Generali Providencia Biztosító Zrt.-vel kívánja megkötni. 
 
A Társulási Tanács továbbra is a Pannonsafe Biztosítási Alkusz Kft. bízza meg a 2012. évi flotta-
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződés előkészítésével, létrehozásával, kezelésével, 
gondozásával. 
 
Az önkormányzatok a rájuk eső biztosítási díj összegét legkésőbb 2011. december 15-ig a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11743105-15571380 számlájára egy összegben 
átutalják. 
 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határidő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. november 22. 
 
 
 
 
                                                                            Zsombok Lajos 
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