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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 9/2019 
 

K I V O N A T 
 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 31-én megtartott 

rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat kérelem elbírálására 
 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

137/2019. (VII.31.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Attila 2011 Budakalász Ciklámen 
u. 40. szám alatti lakos 1584/2019. ügyiratszámú fapótlás előírása tárgyú önkormányzati hatósági 
ügyben ügyféli jogállás megállapítása iránti kérelmét elutasítja. 
A Képviselő-testület felhívja a figyelmét, ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik 
vissza, az iratot- az ellenkező bizonyításáig-a postai kézbesítés második megkísérlésének napját kö-
vető ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról tör-
ténő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltá-
tól számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési vélelem kö-
vetkeztében jogerőssé vált döntés alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési vélelem meg-
döntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárástól történő tudomásszerzéstől számított tizenöt na-
pon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónap 
eltelt.  
Természetes személy a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmét akkor is előterjeszt-
heti, ha önhibáján kívüli okból nem vehette át a hivatalos iratot. 
A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági 
felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. 
A keresetlevelet a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Budakalá-
szi Polgármesteri Hivatalban (2011 Budakalász Petőfi tér 1.) a határozat közlésétől számított 30 
napon belül lehet benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a végrehajtásra nincs halasztó hatálya 
a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kére-
lemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganato-
sítható. Az önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000.-Ft. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9.§-a szerint az ügyfélként eljáró gazdasági szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfél-
ként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb 
közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre köteles. 
 

Indokolás  
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalász Mályva utca 1294/6 hrsz-ú 
ingatlanon fák kivágása és pótlási kötelezettség megállapítása önkormányzati hatósági ügyben, a 
116/2018.(VII.30.) számú határozattal döntött.  
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A Képviselő-testület határozatában a Budakalász Ciklámen u. 29-42. számú Társasház II. (képviseli: 
Babinecz Edit közös képviselő) ügyféli minőségét is megállapította. A határozat ellen jogorvoslat 
nem érkezett, a határozat 2018. szeptember 12.-én véglegessé vált. 
 
A Polgármesteri Hivatal 2019. április 23.-án kérésére tájékoztatta Kovács Attilát, hogy a társashá-
zakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerint a társasház közös képviselőjének van joga, illetve 
kötelezettsége képviselni a társasház közösségét hatósági ügyben.  
 
2019. május 2-án Kovács Attila Budakalász Ciklámen u. 40. szám alatti lakos kérte az ügyben ügyféli 
minőségének megállapítását.  

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 50. § (1)-(2) bekezdése szerint, „A közös képviselő 
(az intézőbizottság elnöke) - a (2) bekezdés rendelkezésének kivételével - jogosult a közösség kép-
viseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik sze-
méllyel szemben hatálytalan. Építésügyi hatósági eljárásban - amennyiben a társasház közössége 
ügyfélnek minősül - annak képviseletére az (1) bekezdésnek megfelelően a közös képviselő (az in-
tézőbizottság elnöke) jogosult, azonban az új építmény építésére, valamint a meglévő építmény 
tömegének megváltoztatására jogosító, továbbá a társasház kérelmére hozott építési engedélyt 
valamennyi tulajdonostársnak kézbesíteni kell.” 

A fenti jogszabályi rendelkezés szerint a társasház közös képviselőjének van joga, illetve kötelezett-
sége képviselni a társasház közösségét hatósági ügyben. Pótlási kötelezettséget megállapító önkor-
mányzati hatósági eljárásban a Társasház II. közös képviselője részt vett, a döntésről az előírások-
nak megfelelően értesült. Kovács Attila a Társasháznak nem közös képviselője, a Társasház közös-
ségétől eljárásra jogosító meghatalmazással nem rendelkezik.  
 
A Képviselő-testület fapótlási kötelezettséget előíró önkormányzati hatósági ügyben Kovács Attila 
ügyféli minőségének megállapítását a rendelkező rész szerint elutasította.  
  
A Képviselő-testület hatásköre és illetékessége a helyi környezet és természet védelméről szóló 
20/2014. (XII.19.) számú rendeleten alapul. A Képviselő-testület döntését a társasházakról szóló 
2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseire hivatkozva hozta. 
A postai átvételre vonatkozó tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 86.§-a alapján történt. A kézbesítési vélelem megdöntése iránti 
tájékoztatást az Ákr. 86. § (1) bekezdése alapján adott. A fellebbezést az Ákr. 116. §. (4) bekezdés 
b) pontja zárja ki, a közigazgatási per indítását az Ákr. 113. §. (1) bekezdés a) pontja biztosítja.  
A közigazgatási per illetékéről és annak mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
45/A.§ (1) bekezdése rendelkezik.  
A képviselő-testület a határozat közigazgatási perelhetőségére vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 
112. §-a, 113. § (1) bekezdés a) pontja, a 114.§ (1) bekezdése, a 116. §-a, valamint a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

k.m.f. 
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A kivonat hiteléül:  
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 


