
1 
 

 

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 a Már-Team Kft. fellebbezésének elbírálására 
 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

138/2019. (VII.31.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Már-Team Ipari és Kereskedelmi Kft. 
2013 Pomáz, Budakalászi út 16. szám alatti jogi személy 3065/2/2019 számú behajtási engedély 
kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezését elutasítja. 
A Képviselő-testület felhívja a fellebbező figyelmét, ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel 
érkezik vissza, az iratot- az ellenkező bizonyításáig-a postai kézbesítés második megkísérlésének 
napját követő 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 elterjesztheti, 
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  
 
Már-Team Ipari és Kereskedelmi Kft. kérelmező pontos cím és útvonal megjelölését nem tartal-
mazó behajtási engedély iránti kérelmet nyújtott be. Az útvonal megjelölésének hiányában nem 
lehet megállapítani azt az útvonalat és azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése so-
rán biztosítják a közút és azok tartozékainak védelmét, ezért a 3065/2/2019 ikt. számú határozat-
ban a kérelmet a polgármester, mint a hatáskör gyakorlója elutasította.  
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Az elutasító határozatban felhívta a kérelmező figyelmét, hogy a 12 tonnás súlykorlátozású helyi 
közutakat korlátozás nélkül használhatja a kérelemben megjelölt gépjárművekkel. 
A befizetett útfenntartási hozzájárulási díjnak a visszautalásáról intézkedés megtörtént. 
A Már-Team Ipari és Kereskedelmi Kft. törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be azzal az 
indoklással, hogy „naponta több alkalommal, több utcába is járunk, és nincs erre kapacitásunk sem, 
hogy minden nap többször kérjünk le engedélyt. Arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben a 
legmagasabb tétel érvényesül, ami az építtetőnek nagyon sok plusz költséget eredményez.”. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a meghatározott össztömeget meghaladó 
gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 
13/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (3) bekezdése szerint „A 
behajtási engedély rendszám(ok)hoz kötve adható ki az útvonalengedéllyel együtt. Amennyiben az 
engedélyben szereplő adatokban változás következik be, új hozzájárulást kell kérni. A kiadott be-
hajtási engedélyek az útvonalengedély és a gépjárművek rendszámának vonatkozásában két ízben 
térítésmentesen módosíthatók.”. 
A Rendelet 2. § (3) bekezdése kimondja továbbá, hogy „a közútkezelő, amennyiben a kérelmezett 
útvonalat nem tartja megfelelőnek, az engedélyben előírja azt az útvonalat, amelyen a gépjármű-
nek közlekednie kell, és azokat a feltételeket, amelyek a gépjármű közlekedése során biztosítják a 
helyi közút és azok tartozékai védelmét.”. 
Fentiek alapján, mivel a kérelemben konkrét cím nem került megállapításra, a közútkezelő to-
vábbra sem tudja azt vizsgálni, hogy a behajtás útvonalán biztosítva van-e a helyi közút és azok 
tartozékainak védelme. 
A polgármester hatásköre a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra 
történő behajtásához szükséges behajtási engedély kiadásáról szóló 13/2018.(VI.29.) önkormány-
zati rendelet 2.§ (1) bekezdésén, a Képviselő-testület hatásköre és illetékessége a rendeleten ala-
pul. 
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 
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A kivonat hiteléül:  
 
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 


