
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat kártérítési igény elbírálására (ISD Zrt.)

El  őkészítő:  Dr. Vántus Judit osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: 
2020. 07.21.) jeleztük, a Kikötőben, a Ruhagyári úton lévő letörött vastag faág megrongálta
az ISD DUNAFERR Zrt.  kerítését.  A fa  önkormányzati  tulajdonú területen áll.  A károsult
vagyoni kártérítési igénnyel lépett fel DMJV Önkormányzatával szemben. Az Önkormányzat
korábbi  biztosítója  a  Generali  Zrt.  a  jogalap  alátámasztásához  szükséges  nyilatkozat
hiányában elutasítja  az ISD által  benyújtott  141.970 Ft  + ÁFA árajánlat  kifizetését.  Jelen
előterjesztés a kárigény jogalapjának eldöntésére irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Jogi és vagyonkezelési osztály Iktatószám: 4647/2021.
Ügyintéző neve: Engyel László Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása: 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:



Javaslat kártérítési igény elbírálására (ISD Zrt.)

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ISD Zrt.  megküldte tájékoztatását  arra vonatkozóan,  hogy 2020.  07. 07-én 21 óra 30
perckor a Kikötőben, a Ruhagyári úton, a buszmegállóval szemben leszakadt egy vastag fa-
ág, és megrongálta az ISD Dunaferr Zrt. kerítését 3 oszlopnyi hosszon, továbbá leszakította
a térvilágító lámpa és a térfigyelő kamera vezetékét.

A fa önkormányzati tulajdonú területen áll.

A faág kerítésről és úttestről való eltávolítását a kihívott Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség munkatársai végezték el.

A kerítés várható helyreállítási költsége: 141.970,- Ft + Áfa.
(1. számú melléklet)

A Városüzemeltetési és Beruházási Osztály az alábbiak szerint adta meg tájékoztatását:
„- a városi köztéri fák folyamatos karbantartását végzi a Dunaújváros Megyi Jogú város Ön-
kormányzatával keretszerződésben levő Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- külső jel, borostyán jelenléte a dokumentumok alapján nem volt látható.
…
A kerítés helyreállítására javasoljuk, hogy az ISD Dunaferr Zrt. végezze el a kerítés szüksé-
ges helyreállítási munkáit és ennek összegét az Önkormányzat kötelező biztosításának ter-
hére kerüljön kifizetésre.” (2. számú melléklet)

A jogalap megítéléséhez releváns jogszabályok:

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontja szerint:
„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:
2.  településüzemeltetés  (köztemetők  kialakítása  és  fenntartása,  a  közvilágításról  való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása  és  fenntartása,  közparkok  és egyéb  közterületek  kialakítása  és  fenntartása,
gépjárművek parkolásának biztosítása);”

2. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet
a közút kezelőjére nézve állapítja meg a közutak kezelésére irányuló kötelezettségeket. 
A GKM rendelet Melléklete 3.8. c) pontja kimondja:
„a  közút  területén  lévő  fás  növényzetet  (cserje,  fasor,  erdősáv,)  környezet-,  természet-,
növény-, valamint földvédelmi előírások szerint kell gondozni. „

Fentieknek  megfelelően  a  közút  kezelőjének  a  kötelezettsége  a  közutakon  lévő  fás
növényzet megfelelő gondozása. 

3. A Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény szerint:
„5:51. § [Tulajdonszerzés a növedéken]
A föld tulajdonosa megszerzi  mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát,  amelyek utóbb
váltak a föld alkotórészévé, kivéve, ha az valamely jogviszony alapján mást illet.

6:518. § [A károkozás általános tilalma]



A törvény tiltja a jogellenes károkozást.
6:519. § [A felelősség általános szabálya]
Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a 
károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.
6:521. § [Előreláthatóság]
Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a 
károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia.”

4. A Közgyűlés  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.
(XII.15.) önkormányzati rendelet alapján:
- 1. melléklet 4.12. pontja alapján a Pénzügyi Bizottság véleményez valamennyi pénzügyi
kihatással járó előterjesztéseket.
- 1. melléklet 6.18. pontja alapján az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezi a
kártérítési igény érvényesítéséről szóló előterjesztéseket.
-  2. melléklet 1.26. pontja alapján a Polgármester dönt   – az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság  véleményének  kikérése  mellett   –  az  önkormányzathoz  benyújtott  kártérítési
igények elbírálásáról.

Összegzés
A  káreseménnyel  érintett  fa  az  Önkormányzat  tulajdonát  képezi,  melynek  kezelése,
gondozása a közútkezelő önkormányzat feladata.

Kérem, Tisztelt Polgármester Úr állásfoglalását a határozatot illetően.

Dunaújváros, 2021. február 02.

Tisztelettel

Dr. Vántus Judit jogi és vagyonkezelési osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…  ../2021. (…..) határozata   
ISD Dunaferr Zrt. kártérítési igénye jogalapjának elbírálásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere kijelenti, hogy az ISD Dunaferr Zrt.
2020.  07.  07-én  21  óra  30  perckor  a  Kikötőben,  a  Ruhagyári  úton,  a  buszmegállóval
szemben  leszakadt  egy  vastag  faág,  és  megrongálta  az  ISD  Dunaferr  Zrt.  kerítését  3
oszlopnyi  hosszon,  továbbá  leszakított  térvilágító  lámpa  és  a  térfigyelő  kamera  vezeték
sérülésével  kapcsolatban  felmerült  kártérítési  igény  jogalapját  elismeri  (kárszám:
GP200211081)  és  a  kárkifizetést  az  önkormányzati  felelősségbiztosítás  terhére  teljesíti
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Jogi  és  Vagyonkezelési
Osztály  vezetőjét,  hogy a határozatot  küldje meg az Önkormányzat  biztosítója részére a
kártérítési igény rendezése érdekében.

Felelős:      a jogi és vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő:    2021. február 19.

Dunaújváros, 2021. február ……...

Pintér Tamás
polgármester
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