
Budapest Főváros VIII. keľiil et J őzsefv árosi onkoľm tnyzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj esztő : Józsefu árosi Gazdál kodás i Közpo nt Zrt.

Képviselő -testületének

3 ,.9..'. sz. napirend

ELŐTERJEsZTÉS
aYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2016. szeptember 26-ai ülésére

T źrgy : Javaslat kátyúkáľľal kapcsolatos káľtérítési igény elbíľálásáľa

Előterjesztő: Acs Péter városiizemelteté sí igazgatő
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A napiľendet nyilvános ülésen kell tĺáĺgyalni.
A dönté s el fo gadás ah o z e gy szet u szav azattobb s é g s zĹiks é ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Az országgytilési oľség (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.) károsult tulajdonában|évő, a
szervezettagsaźitalvezetett MGF-681 ťtsz.-u, Skoda Supeľb típusú gépjármúvę|20|6. ápľilis
18. napján Budapest VIII. kertilet, Dologházutca I. szám előtt egy kátyuba hajtott, melynek
következtében a gépjármúben anyagi kár keletkezett.
A jelzett utszakaszon sebességkor|átoző-, illetve útburkolat hibát je|ző tábla nem volt
elhelyezve. A helyszínen ľendőr ségí jegyzőkönyv készült.
A kátyú, illetve aziftpá|ya elemei által okozott káľ megtéľítése a tulajdonos kötelessége.
A Dologház utca a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzat (a
továbbiakban: onkormźnyzat) tulajdonában és kezelésében á1l. A fentiek alapjźnakátyűáIta|
okozott karért az onkoľmtnyzat felelőssége megállapítható, mert a tulajdonos felađata a
kezelésében álló kĺizutak fenntartása.
A károsult országgyulési orség a gépkocsi casco biztosításáta renđezte a gépjárműkźrt, a
karosult igénye ilyen módon kiegyenlítésre került, ugyanakkor azUniqa Biztosító Zrt.-nek_a
károsult biztosítójaként _ megtérítési (regressz) igénye keletkezett akźtrra| összefüggésben az
onkormányzatfuányába'
Az onkormányzat és a Groupama Garancia Biztosíó Zrt. közötti szerződés alapjźn, az
onkormányzatot teľhelő önĺész mértéke a megtéľítési (regressz) igény teljesítésekoľ
megegyezík a károsult felé töľténő közvetlen káĺtéľítés megfizetése során az onkoľmányzata
eső onľész mértékével.

A fentiekľe tekintettel, a Groupama Garancia Biztosítő ZÍt. 2016. szeptember 12. napjarl
küldött állásfoglalása alapján, javasoljuk azUniqa Biztosító Zrt. meglérítési igényének, azaz
135'503,- Ft ĺisszeg elfogadását, és az onkormanyzatta eso önľész 13.550'- Ft azaz
tizerlháromezer-otszázötvenfoľintösszesénekkifizetését'

II. A beteľjesztés indoka
A dĺlntés meghozata|ár a a Ti sztelt Bizottság j o go sult.

III. A döntés célja' pénzÍigyi hatása
A döntés cé|ja a vonatkozó jogszabźl|yi ľenđelkezésekľe is figyelemmel a kĺĺľosult
kźrának és jogi helyzetének rendezése, Az előteľjesztés pénzügyi fedezetet igényel,
t | 406 címen biztosított.
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IV. Jo gszabályi kiirnyezet
A Tiszelt Bizottság hatásköre a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatźtrőI szóló 3612014. (XI.06.) önkormányzati reĺde|ęt 7. mellékletének 1.1.1.
pontjrán alapul. AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság felađat- és hatásk<jre különĺisen:
dönt a polgáľi és kozigazeatási, biztosítási-kártérítési ügyekben az onkoľmányzat, mint fél
bíróság, hatóság stb. előtti eljárásjogi ľészvételével összefüggésben az e|jźlrts indítása,
befej ezése, vitele, a j o gorvosl at, az egy ezsé g tekintetében.

F entiek a|apj án kérem az a|źtbbi hatźr o zati j avaslat el fo g adás át.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

azUniqa Biaosító ZÍt. źLlrtal, az MGF-681 fľsz.-ú gépjárművet érintő, Budapest VIII. keľĹĺlet,
Dologház utca 1 . szám eIott f0I6, április 18. napján t<jrtént káreseménnyel kapcsolatban
előteľjesztett megtérítési (regressz) igényét a Gľoupama Garancia Biztosító állásfoglalása
a\apjtnelismeri, és a.biztosítő á|ta| megállapított önĺész 13'550,- Ft összegét kifizeti.
A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben azUníqa Biztosító Zrt. nyi|atkozik
aľľól, hogy a megtérítési (regľessz) igény megf,tzetésével egyidejtĺleg lemond minden további
i gényéľől az onkoľm ány zatta| szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 26.

A döntés végrehajtásźlt végző szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdźikodási Kozpoĺt Zrt.,
GazdálkodásiÜgyosztá|y,Péĺ:r;lülgyiÜgyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. szeptember 2 1. E
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