
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.

Javaslat Elismerő nyilatkozat elfogadása (Szárszorszép Tagóvoda – Dunaújvárosi
Szakképzési Centrum)

elfogadására és káresemény önrészének biztosítására

El  őadó:  a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
A Százszorszép Tagóvoda épületrészében található csapadékelvezető dugulása miatt az esőzések
következtében a víz  a Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum számítógép termébe ömlött.  A CIG
Pannónia  Zrt.  felelősség  elismerő  nyilatkozatot  megküldték  az  Önkormányzat  részére.  A
káreseménnyel kapcsolatosan mindösszesen 100.000,- Ft biztosítása szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály Iktatószám: 46421/2019.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



Javaslat 
Elismerő nyilatkozat elfogadása (Szárszorszép Tagóvoda – Dunaújvárosi Szakképzési

Centrum)
elfogadására és káresemény önrészének biztosítására

Tisztelt Bizottság!

A Százszorszép Tagóvoda épületrészében található csapadékelvezető dugulása miatt az esőzések
következtében a víz a Dunaújvárosi Szakképzési  Centrum számítógép termébe ömlött.  Ezáltal
ázott a teremben az álmennyezet, falak, ajtótok, 5 db számítógép (szoftverrel), 3 db laptop, 3 db
monitor, 2 db projektor, 3 db zárható tároló szekrény, 3 db számítógép asztal, 13 db párnázott
szék, 1 db forgószék, 1 db sötétítő függöny. (1. számú melléklet)

A kár elhárítása, enyhítése érdekében a következő intézkedések történtek:

A dugulás megszüntetését a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum külső szakember segítségével
elvégezte.

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. az alábbiakról tájékoztatta az előkészítő osztályt:

„Vagyonkár – saját épületben keletkezett kár:
Ügyszám: 25978824: 
Diszperzites festés (68x1240) : 84.320 Ft. 
Takarítás, sitt: 12.800 Ft. 
Önrész: 50.000 Ft. 
A kifizetett összeg: 47.120 Ft. (mellékelten küldöm az erről szóló iratokat: kárfelvételi jegyzőköny-
vet, kárszámítást, kárlezáró levelet). (2. számú melléklet)
 
 
Felelősségi kár- közösségi térben keletkezett kár: 
Ügyszám: 26057239: 
Laminált parketta cseréje (30x5129) : 153.870 Ft. 
További költség (28x1084) : 30.352 Ft. 
Önrész: 50.000 Ft. 
Számfejtett összeg: 134.222 Ft. (mellékelten küldöm a kárfelvételi jegyzőkönyvet és a kárszámí-
tást is) 
 
Mindkét kárnál az átutalási bankszámlaszám a Dunaújváros Megyei Jogú Várom Önkormányzat
részére szól. A Felelősségi károk esetében a károsult részére ki kell fizetnie az Önkormányzatnak
az önrész összegét is. 
 
Abban az esetben, ha a károsult számlát ad be a javításokról, úgy abban az esetben a biztosító a
különbözetet is kifizetheti. Ez akkor szokott előfordulni, hogy ha a szakértő által számfejtett összeg
nem fedezi a károsult kiadásait. Ilyenkor a számla mellé a károsultnak be kell adni részletes ár-
ajánlatot  és/vagy  számla  részletezőt.  Ezeket  az  iratokat  a  szakértő  véleményezi,  ellenőrzi  és
számfejti. 
Mindkét kárnál számfejtett összeg alapján számol el a biztosító, számla nem lett beadva egyik kár-
hoz sem.”

Az előterjesztést tárgyalta a pénzügyi,  gazdasági és  városüzemeltetési bizottság,  valamint  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét a bizottságok elnökei szóban ismertetik a közgyűlésen.



Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…..../2019. (XI.21.) határozata

Elismerő nyilatkozat elfogadásáról (Szárszorszép Tagóvoda – Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum) és a káresemény önrészének biztosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  kinyilvánítja,  hogy  Dunaújvárosi  Szakképzési
Centrum (székhely: 2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A.), a 2400 Dunaújváros, Bercsényi utca 3.
szám előtt – az aszfalt hibája (”kátyú”) miatt – a Százszorszép óvoda épületrészében található csa-
padékvízelvezető dugulása miatt az esőzések következtében, a Dunaújvárosi Szakképzési Cent-
rum számítógép termébe beömlő csapadékvíz által okozott károkkal kapcsolatban felmerült Elis-
merő nyilatkozat aláírásának jogalapját elismeri és utasítja a polgármestert a határozat melléklete-
ként csatolt Elismerő nyilatkozat aláírásra. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja az 1. pontban foglalt káresemény vonat-
kozásában felmerülő, mindösszesen 100.000,- Ft-os önrész keretösszeg kifizetését – az Elismerő
nyilatkozat aláírását, valamint a biztosító általi kárlezárólevél kézhezvételét követően 15 napon át-
utalja azzal a feltétellel,  hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum további kártérítési igénnyel
nem él az önkormányzattal szemben, és erről írásban nyilatkozatot tesz.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 2. pontban szereplő kötelezettségvállalást
Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló
6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete, 14. alcím, vagyongazdálkodási feladatok, 3. 
sor dologi kiadások előirányzat terhére biztosítja. 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglalt 
döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításakor mindösszesen 100.000.- Ft
értékben vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

   - a költségvetés módosításáért:
a jegyző

   - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő:  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
Dunaújváros, 2019. november 21.

Tóth Kálmán s.k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 












