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Tisztelt Képviselő-testület!
Á.J (cím. alatti lakos) 2019. július 31. napján kelt kártérítési igénybejelentést nyújtott be a
Budapest Közút Részvénytársaság Út, Híd, Műtárgy Igazgatóság Ügyfélszolgálatánál.
Fenti Igazgatóság megállapította, hogy a káresemény helyszíne nem tartozik a Budapest
Közút Részvénytársaság által kezelt útvonalak közé, és a kárigény bejelentését illetékessége
hiánya okán Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalhoz (1201
Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett eljuttatta.
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály
szintén illetékessége hiányát állapította meg, és átküldte részünkre a kárigény bejelentésével
kapcsolatos dokumentumokat, tekintettel arra, hogy a káresemény helyszíne a Budapest
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának közigazgatási területén lévő útvonal.
A káresemény helyszíne: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239
Budapest, Grassalkovich út 162.) tulajdonában álló, Budapest XXIII. kerület belterület
195847/65 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett út művelési ágú közterület.
A káresemény időpontja: 2019. július 19.
A káreseményt és a jármű sérüléseit bejelentő az alábbiak szerint írta le: „Sötét volt, és a
közlekedésre figyeltem, emiatt nem vettem észre a kátyút. Jobb első gumi szálszakadt, azóta
balra húz a kormány, üt az első és hátsó kerék, a műszerfalon világít az ABS és a kipörgés
gátló.” A bejelentő benyújtotta a gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát, a gépkocsiról és
a káresemény helyszínéről készített fényképfelvételeket, valamint a kárfelvételi
jegyzőkönyvet.
Mind a helyszín ellenőrzése során, mind pedig a bejelentő által benyújtott fényképfelvételek
megvizsgálásával megállapíthatóvá vált, hogy a gépjárműben keletkezett kátyúkár okozója, az
útpálya víztelenítését szolgáló, esővízelvezető rácsozat megrongálódásából (rögzített helyéről
történő kimozdulásából) ered.
Megkerestük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t, amely a bejelentett kárigénnyel
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta:
„Budapest XXIII. kerület M5 autópálya Méta utca felé történő lehajtóágnál található
közcsatorna nem áll Társaságunk tulajdonában, üzemeltetésben vagy kezelésében.
A káresemény nincs összefüggésben Társaságunk tevékenységével, így a káresemény és
Társaságunk tevékenysége között ok-okozati összefüggés nem áll fenn, ezért sajnálattal
értesítjük arról, hogy kártérítés fizetésére Társaságunknak nincs lehetőség.”
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 tudomásszerzést követően a veszélyes hibahelyet útelzáró műanyag elemekkel (műanyag
talp és műanyag oszlop) megjelöltük, javíttatásáról intézkedtünk.
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a (... Zrt.) között fennálló,
811493923 kötvényszámú biztosítási szerződés kiterjed az Önkormányzat közigazgatási
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területén belül az Önkormányzat által üzemeltetett úthálózat kátyúkárai miatt bekövetkező
idegen harmadik személy gépjárművében okozott felelősségi kárra.
Az Önkormányzat felelősségének elismerése a Biztosítási kárfelmérési jegyzőkönyv
felvételekor tett felelősségelismerő nyilatkozatban történik.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági hatáskörök jegyzéke című 3. mellékletének 3.4.9. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság dönt átruházott hatáskörben az úthibából eredő gépkocsi kárigényről, és megteszi a
felelősségelismerő nyilatkozatot az önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterület
úthibájából eredő kárigényhez.
Tekintettel arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület alakuló ülésén a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság létrehozásáról döntést nem hozott, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy saját hatáskörben döntsön a kárigényről, illetve nyilatkozzon a felelősség
elismerése tárgyában.
Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(XII.03.) határozata a kártérítési felelősség elismeréséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. elismeri Á. J. (... sz.) alatti lakosnak a tulajdonában álló (... típusú), (...forgalmi
rendszámú) gépkocsiban 2019. július 19-én keletkezett kár megtérítése iránti igényét és
felkéri a Polgármestert a felelősségelismerő nyilatkozat aláírására, valamint az
Önkormányzat és a (.... Zrt). között fennálló, 811493923 kötvényszámú biztosítási
szerződés alapján a káreseménynek a biztosító társaság részére történő bejelentésére és a
szükséges intézkedések megtételére.
II. nem ismeri el Á. J. (cím sz.) alatti lakosnak a tulajdonában álló (....típusú), (... forgalmi
rendszámú) gépkocsiban 2019. július 19-én keletkezett kár megtérítése iránti igényét,
illetve a kár keletkezésével kapcsolatos felelősségét.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2019. november 13.

Kisné Stark Viola
osztályvezető
előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
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Mellékletek:
- 1. sz. melléklet gépjármű kárbejelentő és annak mellékletei
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- tulajdoni lap
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