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Tisztelt Bizottság!
Jelen kártérítési felelősség elismerésére vonatkozó előterjesztés a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság 2015. február 10-i ülésére beterjesztésre került, de tekintettel arra, hogy nem állt
rendelkezésünkre a nyilatkozat kiadásához elegendő irat, a Tisztelt Bizottság az anyag
megtárgyalását levette napirendjéről.
A bizottsági ülés óta eltelt időszakban beszereztük a káresetre vonatkozó adatlapot, a
személygépkocsi kárfelvételi jegyzőkönyvet, valamint egy tájékoztató adatot a szakértő által
számfejtett, számla nélküli, avulás levonás utáni összegről.
A beszerzett tájékoztatóban mintegy nettó 158.883,- Ft azaz nettó Egyszázötvennyolcezernyolcszáznyolcvanhárom forint díjat irányoztak elő.
Az esemény rövid leírása:
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Közút Út,- Híd Műtárgyfenntartási Igazgatóság
Kárrendezési Ügyfélszolgálati Csoport (1518 Budapest, Pf.: 86.) ….. azonosítószámú értesítője
alapján a Budapest XXIII. kerület Szent László utca 1-2. számú ingatlanok előtti részen, a városból
kifelé vezető sávban, kátyúkár keletkezett.
A káresemény 2014. december 08-án (hétfőn) a késő esti órákban (23:00 órakor) történt.
A Mercedes CL500 típusú személygépkocsit (név)(cím) vezette.
A gépkocsi rendszáma: ……
Forgalmi engedély száma: ……
A gépkocsi tulajdonosa: (név) (cím)
A káreset részletes leírása:
„Csak annyit lehetett látni a sötétben, hogy az előttem haladó kisteherautó döccen egyet. Ekkor én
is erre lettem figyelmes, ezért kicsit jobbra húztam a kormányt.
A járművön az úthiba által az alábbi sérülések történtek:
Jobb első és jobb hátsó gumi és felni megsérült.
Futómű vizsgálat szükséges a nagy ütés miatt.
A káreseményt követően intézkedés nem történt.”
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (4) bekezdése szerint:
„(4) A közút megrongálódását a közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló
jogszabályok szerint eljárva – köteles kijavítani és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető
helyzetet elhárítani.
A kijavítás és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban részt vevőket a veszélyre
figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat
lezárni.”
A bekövetkezett káresemény időpontjában az úthiba javítása még nem történt meg.
A veszélyes hibahelyet jelző útlezáró műanyag elemeket (műanyag talp és műanyag oszlop)
ismeretlen személy(ek) az útpálya és gyalogjárda közötti sávba átrakta (átrakták).
A káresemény helyszíne: Budapest XXIII. kerület Szent László utca (Alsóhatár út és Tartsay utca
közötti szakasz) 183203 helyrajzi számú közterület Soroksár Önkormányzata tulajdonában és
kezelésében lévő terület.

A Groupama Garancia Biztosítónál kötött 811493923 számú All Risks vagyonbiztosításunk kiterjed
úthálózat és sorfák okozta károk térítésére.
A Groupama Garancia Biztosító Zrt-nél Szolgáltatási Centrum Komplex Ügyek Osztálya (1887
Budapest Pf.:1049) részéről érkezett adatkérés alapján, az általános felelősség kárügy rendezése
érdekében, károkozói elismerő nyilatkozat megadását kérik.
A Biztosítási kárfelmérési jegyzőkönyv felvételekor az Önkormányzat részéről felelősségelismerő
nyilatkozat kiadására kell, hogy sor kerüljön.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati
rendelet 3. melléklet (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági –
hatáskörök jegyzéke) 3.5.9. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság „Dönt az
úthibából eredő gépkocsi kárigényről, és megteszi a felelősségelismerő nyilatkozatot az
önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterület úthibájából eredő kárigényhez.”.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy határozatával nyilatkozzon a felelősség elismeréséről.
Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság …/2015.(III.10.) határozata kártérítési felelősség elismeréséről:
A Bizottság úgy dönt, hogy
I. Elismeri a BKK Közúti Zrt. …… számú átiratában szereplő Mercedes CL 500 típusú …..
forgalmi rendszámú személygépkocsiban keletkezett kátyúkárral kapcsolatos felelősségét.
II. Felkéri a Bizottság elnökét a felelősségelismerő nyilatkozat aláírására.
III. Nem ismeri a BKK Közúti Zrt. …… számú átiratában szereplő Mercedes CL 500 típusú
…… forgalmi rendszámú személygépkocsiban keletkezett kátyúkárral kapcsolatos
felelősségét.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Preklerné Marton Ilona elnök
Az előterjesztést a Bizottság döntési hatáskörben tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Budapest, 2015. március 02.
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