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Táľgy: Döntés jogerős ítéletben foglalt kötelezés végľehajtásáról
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Tisaelt Y át osgazdá'lkodási és Pénzügyi B izottság !

E|őzmények

20l 1. augusztus 8. napján Tóth Anett felpeľes tulajdonát képezó személygépkocsi a VIII. keri.iletben a
Bérkocsis u. 31. szäm e|őtt parkolt. A 3f. szttm a|att |évó e|szátadt fa źryai letöľtek és ráestek a
gépj áľmrĺre, megrongźův a azt.

A Budapest VIII' kerület Béľkocsis utca 32. szÍtm a|atti ingatlan a Budapest Józsefuárosi
onkoľmányzat tulajdona, béľlője a Barchópa Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft'

Felperes keľesetében kártérítés megÍizetéséľe kéľte k<jtelezni a Budapest Józsefvárosi onkoľmányzatI.
r. alperest, mint az ingatlan tulajdonosát, valamint a Barchópa Vagyonvéde|mi és Szolgáltató Kft. II. ľ.

alpeľest, mint az ingatlan bér|őjét.

A Pesti Központi Keriileti Bíľóság 6P.88.207l20|2l37 számű ítéletében köte|ezte a Budapest
Józsefi'árosi onkoľmányzatI. r. alperest és a II. ľendiĺ Barchópa Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.
alperest, hogy egyetemlegesen fizessenek meg felperesnek 736.500,-Ft káltérítési összeget, ezen
összeg után f011. augusztus 08. napjától a kifizetés napjáig jaľó törvényes mértékrí késedelmi
kamatot, továbbá 63.500,-Ft tĺárolási költséget és ezen összeg után 2012. februráľ f8. napjátőI a
kifizetés napjźig jáľő töľvényes méľtékű késedelmi kamatot, valamint 7f ,000,-Ft peľköltséget.

120.015'-Ft összegtĺ perköltség megfizetésérekizárő|agalpeľes önkoľmányzatot kötelezte a bíľóság.

A T. Bizottság |377lf013. (XII.16.) szźműhatátrozatźxal rigy döntött, hory az onkormźlnyzat íté|et
ellen fellebbezést nyrijt be.

A Főváľosi Törvényszék, mint másodfokon eljált bíróság 42,Pf. 630,970lf014/4 sztmű jogeľős

ítéletével az a|peres önkoľmányzat illetékfizetési kötelezettségére vonatkozó kötelezést me||ózte, ezt
meghaladóan azoĺban az e|so fokú ítélet eryéb rendelkezéseit helybenhagyta,

II. Beteľjesztés indoka

Tekintettel az egyetemleges kötelezettségre, a jogeľős ítéletben foglaltak végľehajtásáról a T.
Bizottság j ogosult dönteni.
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ilr. Tényállási adatok

A biztosító tłársaság a felelősségbiztosíĺási szeľződés a|apján megfizetett felperes részére - az 50.000,-
Ft-os önrész levonása utan - 593.5 6f ,-Ft.ot, amely az a|ábbi tételekből áll:

- 736,500,-Ft tőke és kamatai 50%o-a,

- 63.500'-Ft tárolási költség és kamatai 50%o-a,
- 72.000,-Ft perköltség50%o-a,
- 120.015,-Ft első fokú perköltség
- f5,400,-Ft másodfokú perk<iltség)

Felpeľes képviseletében eljáró ügyvéd 2014. jrilius 14. napjźn érkezętt levelében arra szólította fe| az
önkormányzatot, hogy _ tekintettel az egyetem|eges kötelezésre - a teljes maraszÍa|ási összeget ťtzesse
meg ügyfele tészére'

IV. Diintéstaľtalmánakľész|etesismeľtetése

A döntés értelmében atényá||ási adatokra tekintette| a T. BizottsághozzźĄźru| ahhoz,Ílogy az első és a
másodfokú ítéletben rógzitett. a biztosító ä|ta| megfizetett összegen felüli - fizetési kötelezettséget
teljesíti azza|,hogy a Barcópa Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. II. r. alperessel szemben megtérítési
igénnyelél.

V. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja, hogy az önkormányzat eleget teryen toľvényi kötelezettségének, és az
egyetemlegességre tekintettel megtéľítési igénnyel éljen. A döntésnek pénzijgyi hatása annyiban van,
hogy a jogeľős bíľósági ítéletben foglalt teljes maľaszta|ási összeget megfizeti az önkormányzat, annak
érdekében, hogy a felperes jogi képvise|ője áůta| kilátásba helyezetett végrehajtási eljárást és a
költségek növekedését elkeriilje.

Amennyiben a Barcópa Kft..vel szembeni megtérítési igéný ktiltjn eljárás keretében lehet
éľvényesíteni, megÍérĺilését azonban biztosra venni nem lehet.

A bírósági döntés alapján a felperes részéte összesen . a kamatokat2014,július 31. napjáig számolva
|27 .052,- Ft - kamatokkal együtt | ,|44,467 ,- Ft-ot kellene kifizetni. Ebből a Biztosító 593 .562,- Ft.ot
átuta|t a felperes részére, ezért az Önkormányzatot a fennmaľadó 550.905,- Ft teľheli, melynek
fedęzete a I|706-02 címen tervezett peres eljárások előirányzaton ľendelkezésre źń|.

vI. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Polgári Törvénykönyvľől szóló a káľesemény időpontjában hattúyban volt 1959. évi IV. fu. 334. $

(2) Ha a szo|gá|tatás nem oszthatő, a teljesítés báľmelyik kötelezettől vagy va|amennyiüktől
követelhető (a kötelezettek egyetemlegessége).
A337. $ (l) Egyetemĺeges kötelezettség esetében minden kötelezett azegész szolgáltatássa|tartozik,
de amennyiben bármelyikük teljesít, vdEY a kötelezettséget beszámítással megszĹinteti' a jogosulttal

szembęn a tĺjbbiek kötelezettsége is megszűnik.
A 338. $ (1) Az egyetemleges kötelezetteket - ha jogviszonyukból más nem következik - a

kötelezettség egymás között egyenlő aľányban terheli. Ha valamely társkötelezett a jogosultnak

k<jtelezettségét meghaladő szo|gźútatást teljesített, a t<jbbi tarsk<jtelezettel szemben - a követelésnek
őket terhelő része eľejéig - megtérítési kĺivetelése tźtmad.

A T. Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat a Képviselő-
testtilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabályzatźrő| szólő 25120|3, (v.f7.) önkoľmányzati
rendeletének 4' számű melléklete 1.1.1. pontján alapul: ,,a polgáľi és kozigazgatasi, biztosítási-



kártérítési ĺ)gyekben az onkormányzat, mint féI bíróság, hatóság stb' előtti eljárásjogi résmételével
összefüggésben az eljĺźras indítása, befejezése, vitele, ajogorvoslat, az egyezség tekintetében;,,

Határozati javaslat

.......12014. (vII.21.) számú Yáľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozatz

A Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság úgy diint, hogy Pesti Központi Keľĺileti Ríľóság
6P.88.207ĺ2012/37 számú és a Főváľosi Tiiľvényszék, mint másodfokon eljáľt bíľóság 42.Pf.
630.970120í.414 számű jogeľős ítéletében fog|alt . a biztosítő áita| megfizetett iisszegen felü|i -
550.905,. Ft fizetési kiitelezettséget teljesíti azza|, hogy a Baľchópa Vagyonvédelmi és Szolgáltató
Kft. n. ľ. alpeľessel szemben megtéľítési igénnyel él.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. július 3 1.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet Törvényességi és Peľképviseleti
Iroda

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
honlaponnem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest' 2014. június 18.
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