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aYárosgazdálkodásĺ és Pélrzügý Bĺzottság 2015. júnĺus 8.i ĺilésére

Táľgy: Javaslat viharkáľral ĺisszefüggő, BKV kártéľítési igény rendezésére
Előteľjesztő: Ács Péteľ igazgatő
Készítette: Józsefuaľosi Vaľosüzemeltętési SzoLgźiat
Leíró: Kovács Csaba mb. operatív vezető
A napirendet nýlviĺnos tilésen kell targyalni.
A dĺĺnté s e lfo gadásáh o z e gy szeru szav azattobbs é g szüks éges.

Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzottság!

L Előzmények és döntés taľtalmának ismeľtetése:

A VIII. kerĹilet Dobozi utca 7-9. szĺĺm előtti szakaszon 20l3.december 6. napjan kidőlt a
vihaľos szélben egy fa, ezért a BKv Zrt.-nęk kiáľa keletkezett. Megséľült a villamos
felsővezeték és a tartóoszlopok.

A Generali Biztosító Zrt.,mint a Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatbiztosítója 2013 évben a BKV
Zrt. tészére 3.180.680-Ft. összeget szétmított ki. A Józsefuarosi onkormányzatkátytl, sorfa
kĺĺrokra jutó éves biztosítási összege: 5.000.000-Ft.
Tekintettel arra, hogy a Generali Biztosító Zrt. a20t3-as évben mrár egyéb karokľa 1.876.918-
Ft <isszeget kifizetett, a BKV Zrt. jogos kárigényére mindösszesen 3.123.082-Ft. összeget
tudott megfizetni.
A biztosító źůta||<ĺszémított 3.180.680-Ft. és a kifizetett 3.123.082-Ft. ktilönbözetét,57.598.
Bt. azaz ötvenhétezer-otszźzkilencvennyolc forint kifizetését teljesíteni kell.
A kíilönbözetkífizetésével a biztosító által jogosnak ítélt összeg teljesítésre keľĹilne.
A BKV Zrt. azonbarl a karĺisszeg teljesítése után is további kártéľítési igénnyel fog é|ni az
onkoľmĺĺnyzat felé, tękintettel aĺľa, hogy a biztosító á|ta| 20l3-ban megítélt összeget nem
fogadja el, vitatja a kiárösszeg kiszámításának módját. A vitás he|yzet rendezése azoĺbanmźr
a BKV Zrt. a||usz cégének és a Gęneľali Biztosító Zrt.-nek afę|adata.
Amennyiben a Generali Biztosító Zrt. á|ta| kiszĺámolt és a BKV Zrt. élta| vitatott kárösszeget
nagyobb métékben kell megállapítaní, akkor ennek ľendezése két úton lehetséges. Az egýk
egy egyezség megkötése a BKV Zrt.-vel, a másik a vitás helyzet jogi úton való ľendęzése.

Fentiekre tekintettel javaslom a Generali Biztosító Zrt. á|ta| kiszámolt ĺlsszegből fennmaradó
rész|<lfrzetését, mivel ezzę| a Józsefuárosi onkormźnyzat teljesíti a20|3 évben szeruodott
felelősségbiztosítőjaá|ta|aklíľügybenmegá||apítottösszeget.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A dontés meghozata|áraa Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja és pénzügyi hatása

A döntés célja a vonatkozó jogszabályi ľendelkezésekre is figyelemmel a kiárosult anyagi
kĺírĺínak és jogi helyzetének ľendezése. E célra az önkormiányzat20L5. évi költségvetésében a



|1406 címen kiilön keľetet hatérozott meg, amely a renđelkezésľe álló adatok szerint
időarányosan nem kerĹilt tullépésre.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet Ísmeľtetése:

A közuti közlekedésről szóló 1988. évi I.tv.34. $ (1) bekezdése alapján:

,,A közút kezelője - az orczágos és a helyi kĺizutak kezeléséről szóló jogszabáIyok szerint
eljtrva - köteles gondoskodni aľról, hogy a közút a biztonságos közlekedésľe alkalmas,
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.''
,,(4) Akozilt megľongálődását akoz,tlt kezelője - az országos és a helyi kĺlzutak kezeléséről
szóló jogszabályok szerint e|jérva - köteles kijavítani, és a közút forgalmrĺnak biztonságát
veszélyeztető helyzetet elhárítani' A kijavításig és a veszélyhe|yzet elhántźĺsáig köteles a
forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetĺi, sziikség esetén sebesség- vagy
súlykoľlátozást elrendelni, illetől eg a kozlÍat lęzámj.,,
,,35. $ Az ilt kezelője a keze|ői kötelezettségének megszegésével okozott kź!Ít a polgári jog
általános szabá|yai szerint kötelęs megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését
követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez beje1enteni.''
A Tisztelt Bizottság hatásköre a Képviselő-testtilet és Szervei Szewezeti és Működési
Szabźiyzatráľól szóló 36120|4. (xI.06.) önkormányzati ľendelet 7. szám,Ú mellékletének 1.1.1.
pontjan alapul. (A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság feladat- és hatásköre kiilönösen:
dönt 1.1.1. a polgĺáľi éskozigazgatási, biztosítási-kártérítési tigyekben az onkotmźnyzat,miĺt
fel bíľóság, hatóság stb. előtti eljáľásjogi részvételével összefiiggésben az e|játźs indítása,
befej ezése, vitele, a j o gorvosl at, az egy ezség tekintetében;)

Fentiek alapjźn kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy az a|ábbihatározatijavaslatot szíveskedjen
elfogadni!

Határozatijavaslat

bizottsági hatfuozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dont, hogy hozzźiźrrú az onkoľmźnyzat
960011079t0640800 kötvényszźmí biztosítása - ,,onkoľmźnyzat źůtalkęzę|t és fenntaľtott
utak kezelése során okozott kĺĺľok felelősségbiztosítźlsď, - a|apjźn_ aztikźrtérítési e|őirtnyzat
teľhére _ BKV Zrt. részere a Generali Biztosító Zrt. á|tal megállapított összeg fennmaradó
részének, azaz 57.598-Ft. a BKv ZÍt. 10300002-20|07996-4902006| szźm|ájźra történő
kifrzetéséhęz.

Felelős: Polgáľmester, Józsefuiĺrosi Varosüzęmeltetési Szolgálat igazgatőja
Hataridő: 2015.június 30

A dĺjntés végľehajtásźú. végző szewezetí egység: Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgźlat,
Pénzůigyi Ugyosztá|y.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az eLoterjesztés előkészitőjének javas|ata a
kozzététel módjára: honlapon nem szükségesközzé tenni.

Buđapest, }Ots.június 01.
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