
 
 
      MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött 
Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; 
adószám: 15731292-2-13; képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester), mint kötelezett  ( továbbiakban: Kötelezett), 
másrészről 
Máhr Attila ( születési neve: uaz., lakcíme: ........................... született: ............................... anyja 
neve:...................... adóazonosító jele: ...................................... ), mint jogosult ( továbbiakban: Jogosult ) 
között a mai napon az alábbiak szerint: 
 
 
1./ Jogosult kijelenti, hogy 2014. július 30. napján Szentendrén, az Alkotmány utcában a a tulajdonában lévő 
távirányítóval a forgalom lezáró süllyedő oszlopot, ún. mobilpollert az áthaladáshoz lesüllyesztette, majd 
miközben át akart hajtani felette, a mobilpoller  váratlanul ismét felemelkedett, és a Jogosult KOG-051 
rendszámú, Fiat Panda típusú személygépkocsiját alulról olyannyira megrongálta, hogy a gépjármű 
üzemképtelenné vált. 
 
2./ Felek rögzítik, hogy a káresemény kivizsgálása, valamint annak megállapítása, hogy mi vagy ki okozta a 
káreseményt folyamatban van,  
 
3./ Jogosult kijelenti, hogy a mobilpollert a távirányítóval együtt átadott kezelési utasításnak megfelelően 
használta.  
 
4./ Kötelezett kijelenti, hogy általános felelősség biztosítással rendelkezik, a káreseménnyel kapcsolatban a 
biztosítót idejében értesítette, a biztosító a káreseményről szóló értesítést 7004408038 kárszámon visszaigazolta, 
és a Dekra Kft-t bízta meg a kárszakértői feladatok elvégzésével.   
 
5./ Kötelezett kijelenti, hogy a kárfelmérő által megállapított, az avultatással és egyebekkel csökkentett kárérték 
összege, 540.000,- Ft. 
 
6./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben megállapításra kerül, hogy a mobilpoller meghibásodása, és 
nem a károsult magatartása okozta a kárt, és a biztosító a fenti kárértéket megfizeti, úgy jelen megállapodás, a 
biztosítónak a kár megfizetéséről a Kötelezett részére küldött értesítése megérkezésének napján, közöttük 
hatályba lép.   
 
7./ A megállapodás hatálybalépésével kötelezett a biztosítási szerződés alapján 10.000,- Ft önrész megfizetésére 
köteles, amelyet a Jogosult által kiválasztott szerviz, a Schilling Autó Kft. által kiállított végszámla alapján, a 
szerviz által megadott bankszámlaszámra történő átutalással teljesít. 
 
8./ A felek a megállapodás hatálybalépésére akként állapodnak meg, hogy 

a.)  amennyiben a javítás költsége meghaladja a Kötelezett biztosítója által vállalt, 5./ pontban megjelölt 
megtérítési összeg és a Kötelezett által fizetendő önrész összegét (összesen 540.000 Ft-ot), úgy Kötelezett 
kötelezettséget vállal  a különbözet összegének megtérítésére 170.390,- Ft összeghatárig.  

b.) A Jogosult és a Schilling Autó Kft. a különbözet megtérítését megelőzően közös írásbeli 
nyilatkozatban köteles igazolni azt, hogy az elvégzett és leszámlázott javítási munkálatok kifejezetten a 
káreseménnyel összefüggésben keletkezett meghibásodások kijavítását szolgálták.  

c.) Kötelezett a 8.a.) pontban vállalt különbözet összegét a Schilling Autó Kft. által kiállított végszámla 
átvételét/bemutatását követő 30 napon belül a szerviz által megadott bankszámlaszámra történő átutalással 
teljesíti. 

d.) Felek a Kötelezett felelősségbiztosítójától azt a tájékoztatást kapták, hogy az esetleges bérautó 
költségét a biztosító külön téríti, meghatározott feltételek igazolása esetén. 

e.) Felek tudomással bírnak arról, hogy a sérült személygépkocsi elszállításának költségét szintén a 
fentieken túl, külön téríti a biztosító. 

f.) Jogosult kijelenti, hogy a káresemény fedezetére CASCO biztosítása nincsen, és kára más forrásból 
sem térül meg. 
 
9./ Jogosult kijelenti, hogy fentiek teljesülése esetén - mind a jelen szerződés Kötelezettjével, mind a rendszert 
üzemeltető Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel szemben - a jelen jogügylet kapcsán a továbbiakban 
semminemű követelést nem támaszt. 



 
10./ Felek kijelentik, hogy a jelen jogügylet megfelel a Ptk. XXVI. címében, valamint a Szentendre Város 
Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletében 
foglaltaknak. 
 
A jelen szerződés aláírására a polgármester, Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete .........Kt. sz. 
határozata  alapján jogosult. 
 
 
 
Szentendre, 
 
 

 
 


