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Budapest Fővaĺos VIII. kerĹil et J őzsefv áĺosi onkoľm ányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsága

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálko dási Központ Zrt.
3,ĄT,,.napirend

ELiTERJESZTES
a Y árosgazdálkodási és P éruugyi Bizottság 2oI7 . ápritis 26.i i|ésére

Tárgy: Javaslat kátyúkáľral kapcsolatos kártéľítési igény elbíľálására

Előteľj e sztő : Ács Péter v áro s izemeltetési igaz gató
Készítette: Kovács Csaba kozteľületi - műszaki ĺeferens
A napirendet nyilvános iilésen kell tárgyalni.
A dönté s el fo gadásáh oz e gy szeru szav azattobb sé g szüksé ge s.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Cideľstoľe Kft. (székhely: 1.085 Budapest József kľt. 69., adószám: 23959280-2-42,
cégtregyzékszám: 01-09-986541) károsult tulajdonában lévő, Fĺácz Zo|tán ügyvezető á|ta|
vezetett I<XD-362 frsz.-ű', Volkswagen Passat típusú gépjáľmiĺve| 2OL7. januáľ f4. nap1án
Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 10. szźtm e|i5tt egy kátyúba hajtott, melýňek
kĺivetkeztében a gépjáľműben anyagi káľ keletkezett.
A je|zett (ltszakaszon sebességkofláúoző-, illetve útburkolat hibáú je|ző tábla nem volt
elhelyezve. A helyszínen rendőrségi jegyzőkönyv készült.

A kátyú, illetve azűtpáiya elemei álta! okozott kár megtérítése a tulajdonos kĺitelessége.

+ Dugonics utcának ezen szakasza a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkoľmányzat (a továbbiakban: onkormá.nyzat) tulajdonában és kezelésében áll. A fentiek
a|apján a kátyÚl által okozott kfuért az onkormányzat felelőssége megźi|apítható, meľt a
tulajdonos feladata a kezelésében álló kcjzutak fenntaľtása.

A Gľoupama Garancia Biztosító Zrt. kríľszakértőjének 2oI7. ápritis 1'0. napján tett
állásfoglaIása alapján, javasoljuk a Ciderstoľe Kft. m.gté,ítési igényének, 151'.361',- Fi .i..""g
elfogadását, és az onkormányzatĺa eso ĺinĺész 15.1{6,- Ft azaz tizenotezer-szálzharminchat
foľint összegének kifizetését.

II. A beteľjesztés ĺndoka
A döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzÍig5ĺĺ hatása
A döntés cé|ja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre is figyelemmel a káľosult anyagi
kárának és jogi he|yzetének ĺendezése. Az előterjesztés penzrigyi feđezetet igényel, -.iy-uLI406 címen biztosított'

IV. JogszabályÍ ktirnyezet
A Tisztelt Bizotĺság hatásköre a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabáiyzatárő| szó|ő 361201'4. (XI.06.) ĺinkormányzati rende1et 7. mellékletének 1.Í.1.
pontján alapul. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskĺiľe kü1önösen:



dönt a polgaľi éskozigazgatási, biĺosítási-kártérítési ügyekben az onkoľmányzat, mint fél
bíľóság, hatóság stb. előtti eljaľásjogi ľészvételévęl összefüggésben az e|jarás indítása,
befej ezése, vitele, a j o gorvo sl at' az egy ezsé g tekintetében.

Fentieka|apjźnkéľemazaIźhbihatźnozatí javaslatelfogadását.

Határozati javas|at

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Cideľstore Kft. (székhely: 1085 Budapest, József kÍt. 69., adószám: 23959280-2-42,
cégsegyzékszáłrl: 01-09-98654I) álta|, az KXD-362 ftsz,-tl gépjfumiivet érintő, Budapest
VIII. kerület, Dugonics utca 10. szĺám előtt 2017. januríľ 24. napján tĺirtént kareseménnyel
kapcsolatban előterjesńętt kĺáľigényt a Groupama Gaľancia Biztosítő Ztt. állásfoglalása
alapjan elismeľi, és a biĺosítő á|ta| megállapított önĺész 15.136'- Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. ápri|is 26.

A döntés végrehajtását végzo szervezęti egység: Józsefuarosi Gazđá|kodási Központ Zrt,
Gazdálko dás i Ü gyo sz tá|y, P énzugyi Ü gyo s ztál y

A lakosság széles köľét
nem indokolt

Budapest, 2017. április 20.

érintő döntések esetén javaslata a közzététe| módjára
hirdetőtáblan honlapon
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