
-" 
---l

I

I'J
l

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmanyzat Képviselő-testtiletének
Váľosgazdĺílkodási és PénzügyÍ Bizottsága

Előtď esztő : Józsefu ĺłľos i Gazdálkodási Központ Zrt.

ELŐTERJEsZTÉs
a Vĺĺrosgazdáikodasi és Pénztigyi Bizottság 20t7 . źĺpnlis 26-iti1ésére

Táľgy: Javaslat lĺ"átyúkáľľal kapcsolatos kártérítési igény elbíľálásáľa

Előterjesztő: Ács Péter várostizemeltetési igazgató
Készítette: Kovács Csaba köaeľiileti - miĺszaki refeľens
A napiľendet nyilvános iilésen kell tĺáľgyalni.
Adöntéselfogadasráhozegyszeríiszavazaítöbbségsztikséges.

Tisztelt Váľos gazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése
A BER-ELEK Flotta és Autópaľk Kezelő Kft. (továbbiakban: BÉR.ELEK Kft., székhely:
1138 Budapest Váci út 113., adószám: t4014587-f-4|, cégsegyzékszám:01.09.884812,
képviseli: Kurpé Csaba ügyvezető) károsult fulajdonában |évő, a . á11ľa|

vezetett NND-799 frsz.-ti, Skoda SupeľB típusri gépjáľmiivel 2016. augusztus 31. napjan
Budapest VIII. keriilet, Kőris utca |2. szim e|őtt egy kát5ruba hajtott, melynek következtében
a gépjárműben anyagi kár keletkezett.
A jelzett útszakaszon sebességkor|éttozó., illetve útburkolat hlbźú jelz() tábla nem volt
elhelyezve. A helyszínen rendőľségi jegyzőkönyv készült.

A kátJru' illetve aztląáIya elemei által okozott kaľ megtéľítése a tulajđonos kötelessége.

A Kőris utcának ez szakasza a Budapest Fővĺ{ľos VIII. keľtilet Józsefuáĺosi tnkomlárryzat (a
továbbiakban: onkormőnyzat) fulajdonában és kezelésében ĺí1l. A fentiek alapjén akátyűáJta1,
okozott kĺáÍért az onkormányzat felelőssége megĺátlapítható, mert a hrtajđonos feladata a
kezelésében álló közutak fenntaľüísa.

A Gľoupama Gaľancia Bíztosító ZÍt. karszakértőjének 20|7. április 10. napjĺín tett
atlasfoglalása alapjrán, javasoljuk a ľÉR-ruBr Kft. megtérítési igényének, aaz ąz.lĺz'- yt
iisszeg elfogadásĺ! és az onkormĺínyzatľa eső önĺész 10.000,. Ft azaz tÍzezer foint
ös szegének kifzetését.

II. A beteľjesztés ĺndoka
Adcĺntésmeýlorata|źttaaTiszteltBizottság jogosult.

III. A diintés cé|ja,pénziigyi hatĺása
A döntés céIja a vonatkozó jogszabályi ľendelkezéselae is figyeleľľnel a kríľosult artyagi
kfuának és jogi helyzetének rendezése' Az előterjesztés pénzüg7i fedezetet igényel, mely a
1 1 406 címen biztosított.

IV. Jogszabályi kiĺrnyezet
A Tisztelt Bizottság hatasköre a Képviselő.testĺilet és Szervei Szervezeti és Miĺkĺjdési
Szabélyzatźlről szóló 36ĺ20t4. CXI.06.) önkonnĺínyzati rendelet 7. me|Iékletének 1.1.l.
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pontján ďapul. A Vĺáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság feladat- és hatásköľe kiilĺjn<jsen:

bonť u polgaĺi és ki>zigazgatási, biztosítási-kártéľítési iigyekben az onkoľmányzat, mint fél
bíróság, hatóság stb. előtti eljáľásjogi részvételével összefiiggésben az eljźrás indítása,

befejezése, vitelę, a jogorvosl at, az egyezség tekintetében.

Fentiekďapjankéremaza\źhbihatfu ozati javaslatelfogadását.

H:atírozati javaslat

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a gÉR-plBr Kft. (szélĺ*rely: 1138 Budapest, Váci út tI3,, ađőszétm: |40L4587-2-4I,
cégsegyzékszám:Ol-09-8848L2, képviseli: Kuľpé Csabaiigyvezető) éltal,azNND-799 frsz'-ú
gepjĺĺmrĺvet éľintő, Budapest VIII. kerĹitet, Kőľis utca |2. szám ęlőtt 2016. augllszfus 31'

ň"iĺł' töľtént kĺáľeseménnyel kapcsolatban előterjesztett káľigényt a Gľoupama Gaľancia

Biztosító 7rt. zÄlásfoglďasa alapjan elismeri, és a biztosító ĺĺltal megĺállapított öĺľész 10'000'.

Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017, őpn|is 26.

A dtintés végľehajtásáú végző szerver'eti egység: Józsefuaľosi Gazdá]kodási Központ Zrt.,

Gazdrálkodasi Ügyosztďy, Pénnigyi Ügyosxály

A lakosság széles korét éľintő döntések esetén javaslata a kijzzététel módjáľa

nem indokolt hiľdetőtablan honlapon

Budapest, 2017 . tryľilis 20.
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