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437/2007. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az INVEST 

BROKER INTERNATIONAL KFT-t (1131 Budapest, Keszkenő u. 21.)  
Abony Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításának 
kezelésére. 

 
2. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az ajánlatok 

mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2007. december 15. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
Végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesülnek:   
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Településfejlesztési Osztály 
Invest Broker International Kft. 
Biztonság Biztosítás Közvetítő Kft. 
Bróker Royal Biztosítási Alkusz Kft. 

 
 

K.m.f. 
           

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
                      polgármester                jegyző  
  
 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2007. december 3. 
 
Egedi Bernadett 

jkv. 



Megbízás biztosítási alkusz tevékenységre című 

 előterjesztés 1.sz. melléklet kiegészítése 

 

Megbízási szerződés 
 

 

 
Amely  létrejött a ABONY Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tét 1.) 

(továbbiakban: Megbízó), és az Invest Bróker International Kft (továbbiakban: Bróker) (1131 

Budapest, Keszkenő u. 21.) között, a biztosításaival kapcsolatos képviseleti, közvetítői, 

tanácsadói teendőinek ellátására az alábbi tartalommal: 

 

 

 

1.1 

A Megbízó megbízza a Brókert, hogy vagyon és felelősségbiztosítási szerződéseivel 

kapcsolatos képviseleti, tanácsadói és közvetítői feladatokat lásson el. 

 

1.2 

A Bróker a megbízást elfogadja. Ennek megfelelően a Megbízó  és a Bróker között a 

Ptk-ban szabályozott megbízási jogviszony jött létre. 

 

 

 

2. A Bróker feladatai, kötelezettségei 
 

 

2.1 

A biztosítási szempontok figyelembevételével a Megbízó  területein helyszíni szemlét 

tart, a biztosítás megkötése alapjául szolgáló tényleges állapotnak megfelelő anyagot 

vagyonfelmérést készít. 

 

2.2 

Az elkészített anyagot telephelyenkénti összesített rendszer szerint, a későbbiekben 

meghatározott időben és ellenőrizhető formában elkészíti, melyet kérésére bármikor a 

Megbízó  rendelkezésére bocsát. 

 

2.3 

Az összesített vagyonfelmérési anyagnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 

Megbízó  igénye szerinti biztosítási kockázatok és ezek fedezetei egyértelműen 

kiválaszthatóak legyenek. 

 

2.4 

A biztosítók által kiállított kötvényeket és vonatkozó dokumentumokat leellenőrzi. 

 

2.5 

Részt vesz a Megbízó és a biztosítótársaságok képviselői között folytatott üzleti 

tárgyalásokon a Megbízó   képviseletében. 

 



 

2.6 

A Megbízó biztosítási körbe vont vagyonának változását figyelemmel kíséri, a 

biztosítási kötvényeket naprakész állapotban tartja, különös tekintettel a biztosítási 

fedezetek maradéktalan teljesítésének követelményére. 

 

 

2.7 

A Megbízó részére biztosítási  ügyekben adminisztratív és ügyviteli feladatokat lát el 

az előkészítéstől a kifizetésig. Komplex kárügyintézést végez. 

 

2.8 

Szükség esetén a Megbízó-val egyetértésben külső igazságügyi szakértő bevonásáról 

gondoskodik, melynek költségei a Megbízó-t terhelik. 

 

2.9 

Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a díjfizetési és a biztosítási feltételek 

szerinti kockázatok helyzetét, a kárhányadok alakulását. 

 

2.10 

A biztosítások piacán végbemenő mindennemű változásokról folyamatos tájékoztatást 

ad a Megbízó felé, s tanácsokkal látja el a biztosításait érintő ésszerűsítéseket, esetleg 

új lehetőségeket illetően, különös tekintettel a biztosításokkal kapcsolatos költségek 

optimalizálására. 

 

2.11 

Felelőssége a károkkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokra akkor terjed ki, ha azok a 

biztosítások helytelen közvetítéséből adódnak. 

 

2.12 

A Megbízó által rábízott dokumentumokat megőrzi, a tudomására jutott információkat 

üzleti titokként kezeli. 

 

2.13 

Jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit másra nem ruházhatja át. 

 

 

A Bróker e szerződésben vállalt feladatait a Megbízó részére díjtalanul végzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A Megbízó feladatai, kötelezettségei 
 

 

3.1 

A biztosítási igényeit a Bróker közreműködésével közli a biztosítótársaságok felé. 

 

3.2 

A Bróker részére, annak kérésére a vállalt biztosításokkal kapcsolatos 

tevékenységének maradéktalan ellátásához szükséges korrekt és késedelem nélküli 

adatszolgáltatást biztosít. 

 

3.3 

Felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, valósághű tartalmáért. 

 

3.4 

Köteles a biztosítási szerződésekből származó tájékoztatási kötelezettségének eleget 

tenni, ellenkező esetben a keletkező károkat maga viseli. 

 

 

 

Jelen szerződés a felek között határozatlan időtartamra szól, a kizárólagos jogú megbízás 

átadásától kezdődően aláírással lép életbe.  

 

Jelen szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, naptári év végével, mint lejárattal, a tárgyév 

december hó elsejét megelőzően írásban felmondhatja. 

  

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó 

előírásai az irányadóak. A szerződést a felek közös akaratukból, a benne foglaltakat ismerve 

és azokat elfogadva képviselőik útján cégszerűen írják alá. 

 

 

Budapest, 2007. .....................  ……. 

 

 

 

 

.................................................. 

Abony Város Önkormányzata 

.................................................. 

Invest Bróker International Kft. 

 

 

 
 


