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Tisztelt Bizottság!
B. L. (cím szám alatti lakos) kárigénnyel lépett fel Hivatalunkkal szemben, a Budapest XXIII.
kerület Sebész utca és Zeller utca kereszteződésében bekövetkezett autógumi rongálódás
megtérítése végett.
Kárigényében előadta:
”B. L. vagyok és panasszal illetve kárigénnyel szeretnék élni!
Augusztus 23-án a Zeller utcából szerettem volna jobbra kifordulni a Sebész utcába, s mivel
szemben is állt autó ezért kissé jobbra kellett húzódnom az út oldalán, s kanyarodás közben
defektet kaptam, mivel az út szélén egy kivágott vascső csonkja kicsípte a gumim oldalát! Ez
nekem komoly anyagi kárt okozott, nem beszélve annak balesetveszélyességéről!”
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 káresemény helyszíne: Budapest XXIII. kerület Sebész utca (Sebész utca – Zeller utca
csomópont) 184510 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.
Elektronikus levélben történő megkeresés után B. L. úr (károsult) tanú nyilatkozatot juttatott el
Hivatalunkhoz, valamint a gumiabroncs javításról, továbbá elérhetőségéről tájékoztatott
minket.
Tájékoztatását követően a kapott dokumentumokat a Grupama Garancia Biztosító Zrt. felé
megküldtük, további ügyintézés céljából.
A Groupama Garancia Biztosító Zrt-nél Szolgáltatási Centrum Komplex Ügyek Osztálya (1887
Budapest Pf.:1049) részéről (e-mail útján 2015. november 30. napján) érkezett adatkérés
alapján, az általános felelősség kárügy rendezése érdekében, károkozói elismerő nyilatkozat
megadását kérik.
A Biztosítási kárfelmérési jegyzőkönyv felvételekor az
felelősségelismerő nyilatkozat kiadására kell, hogy sor kerüljön.

Önkormányzat

részéről

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 Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság …/2015.(XII.01.) határozata kártérítési felelősség elismeréséről
A Bizottság úgy dönt, hogy
I. elismeri B. L. (cím szám alatti lakos) által vezetett személygépkocsiban 2015. augusztus
23. napján keletkezett gumiabroncs rongálódással kapcsolatos kártérítési felelősségét.
II. nem ismeri B. L.(cím szám alatti lakos) által vezetett személygépkocsiban 2015.
augusztus 23. napján keletkezett gumiabroncs rongálódással kapcsolatos kártérítési
felelősségét
III. felkéri a Bizottság elnökét a felelősségelismerő nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Preklerné Marton Ilona elnök
Az előterjesztést a Bizottság átruházott hatáskörben tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2015. november 30.

Bodó János
ügyintéző
előterjesztés készítője

Melléklet:
 1 pld. Groupama Garancia Biztosító Zrt. adatkérése
 1 pld. tanú nyilatkozat
 1 pld. javítási számla
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osztályvezető
előterjesztő

