Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Kissné Szabó Tünde kártérítési igényével kapcsolatos peren kívüli egyezség létrejöttének
tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmény:
Hajdúsámson Város Önkormányzata önkormányzati feladatainak ellátása körében gondoskodik a
központi orvosi ügyelet működtetéséről.
A Hajdúsámson Hársfa u. 3-5. szám alatti központi orvosi ügyeleten 2015. február 22. napján 02 óra
50 perckor szakápoló teljesített szolgálatot a Hajdúsámson Város Önkormányzatával 2010. július 30.
napján kötött megbízási szerződés alapján.
A fent említett időpontban telefonált az ügyeletre Kissné Szabó Tünde, hogy férje néhai Kiss Zoltán
rosszul van, mellkasi fájdalomra panaszkodik. A szakápoló intézkedése során az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezéseit megsértve, saját szakmai kompetenciáját túllépve járt el
mikor nem értesítette haladéktalanul az ügyeletes orvost csak jóval később, mikorra már néhai Kiss
Zoltán halála bekövetkezett.
Az elhunyt halála miatt büntető eljárás indult egy rendbeli foglalkozás körében elkövetett gondatlan
veszélyeztetés vétsége miatt és ezen eljárásban a Debreceni Járásbíróság 2016. október 24. napján
kelt és október 26. napján jogerőre emelkedett 61.B.89/2016/15. számú ítéletével megállapította a
központi orvosi ügyeleten szakszolgálatot ellátó személy büntetőjogi felelősségét.
Az elhunyt felesége képviseletében Dr. Ifj. Horváth Tibor Ügyvéd Úr 2017. március 28. napján érkezett
levelében 10 000 000 Ft összegű kártérítési igénnyel fordult Hajdúsámson Város Önkormányzatához
sérelemdíj címén.
Jogszabályi háttér:
Hajdúsámson Város Önkormányzatának helytállási kötelezettségét elsődlegesen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:542. § (1) bekezdésében szabályozott, a megbízott
károkozásáért való felelősség szabálya alapozza meg, mely törvényi rendelkezés alapján, ha a
megbízott e minőségében harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a megbízó és a
megbízott egyetemlegesen felelős. Mivel az érintett szakápoló állandó, tartós jellegű megbízási
jogviszony alapján látta el a feladatát így a károsult igényét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:542. § (2) bekezdése is megalapozza, melynek alapján az alkalmazotti károkozásért való
felelősség szabályainak alkalmazására is lehetőség van, mely nem teszi lehetővé Hajdúsámson Város
Önkormányzatának, mint megbízónak a kimentését.
Hosszas egyeztetések és tárgyalások után Dr. Kiss Miklós Ügyvéd Úr közbenjárásával sikerült a
károsulttal peren kívül megegyezni egy 4 500 000 Ft összegű kártérítésben, melyből
- 2 700 000 Ft-ot Hajdúsámson Város Önkormányzatának az UNIQA biztosítóval kötött
4208872 kötvényszámú felelősségbiztosítása alapján az UNIQA biztosító,
- míg a fennmaradó 1 800 000 Ft-ot Hajdúsámson Város Önkormányzata folyósít, melyből
300 000 Ft a biztosítási összeg önrésze, további 1 500 000 Ft pedig a megállapodás során
kialakított és a biztosítási mértéken felüli összeg.
A kifizetéshez szükséges fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások
között rendelkezésre áll.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:542. § (1) és (2) bekezdése alapján – elhatározza, hogy Kissné Szabó Tünde (született:
xxxxxxxxxxxxxxxxx anyja neve: xxxxxxxxx, szig száma: xxxxxxxxx, adóazonosító jele: xxxxxxxxxxxx)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakos részére sérelemdíj jogcímén, kártérítés céljából
4 500 000 Ft kifizetését elfogadja a következők szerint:
- 3 000 000 Ft Hajdúsámson Város Önkormányzatának az UNIQA biztosítóval kötött 4208872
kötvényszámú felelősségbiztosítása alapján kerül kiegyenlítésre, melyből 2 700 000 Ft
összeget az UNIQA biztosító egyenlít ki, míg a biztosítási összeg önrészét 10%-os
mértékben, azaz 300 000 Ft-os összegben az önkormányzat fizet meg,
- további 1 500 000 Ft kártérítési összeget a biztosítási kereten felül Hajdúsámson Város
Önkormányzata folyósít.

A kifizetéshez szükséges 1 800 000 Ft fedezet az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi
kiadások között rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse és az
egyezségi megállapodást írja alá.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Hajdúsámson, 2018. február 14.
Antal Szabolcs
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Jogi és Szervezési Osztály:
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***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.***
dr. Deák Bernadett
Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető
Dr. Danku József
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