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124/2020. (X.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marcali Város Önkormányzat 

Polgármesterének 16398-2/2020. ügyiratszámú határozatát helyben hagyja és a Harmath és 

Társa Bt. fellebbezését elutasítja.  

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.  

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni 

jogszabálysértésre hivatkozással Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testületével 

szembeni kereset indításával.  

A keresetlevelet 30 napon belül a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani a 

Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.  

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet az 

elektronikus önkormányzati ügyintézési portál rendszer (E-Önkormányzati Portál) 

igénybevételével köteles benyújtani a https://ohp-20.asp.lgov.hu honlapon keresztül elérhető 

elektronikus űrlap-szolgáltatás használatával.  

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által 

rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. A formanyomtatvány szerkeszthető formában 

letölthető a www.birosag.hu internetes oldalról, az alábbi linkről: 

https://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok//keresetlevel-nyomtatvanyok.  

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot 

választja, akkor a beadványait a fentebb rögzített honlapon keresztül Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.  

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására 

nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A 

kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem 

szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a 

kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.  

Tájékoztatom, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a 

pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az 

érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.  

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem 

tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben 

kérheti.  
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Indokolás 

 

A Harmath és Társa Bt. 8700 Marcali, Kodály Zoltán utca 33. szám alatti kérelmező 2020. 

október 2. napján behajtási engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz a Noszlopy 

Gáspár utca, a Berzsenyi Dániel utca, a Somogyi utca és a Vereckei utca vonatkozásában, 

célállomásként megjelölve a cég székhelyét.  

A Bt. főtevékenysége a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés. A székhely kizárólag 

önkormányzati utakon közelíthető meg.  

A Kérelmező kérelmét azzal indokolta, hogy a Szatmári Kft. nagykereskedelmi cég szállít 

anyagokat részére.  

A Kérelmező a 3.000 forint értékű eljárási illetéket a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

lerótta.  

Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere a 2020. október 7. napján kelt 16398-

2/2020. ügyiratszámú határozatával a behajtási engedély kiadását megtagadta arra való 

hivatkozással, hogy Kodály Zoltán utca teherbírása és állapota nem alkalmas arra, hogy 5 

tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek közlekedjenek 

rajta.  

Harmath Zoltán 2020. október 12. napján fellebbezést terjesztett elő Marcali Város 

Önkormányzatának Polgármesterének 16398-2/2020. számú határozata ellen.  

Fellebbezésében arra hivatkozik, hogy kisvállalkozó és hozzá anyagokat szállító autóknak 

behajtási engedélyt kér.  

A behajtási engedély kiadásának és felhasználásának rendjét Marcali Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő 

súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 

20/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szabályozza.  

Az Ör. 4. § (3) bekezdése szerint a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel Marcali város 

közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban álló utakon csak behajtási engedéllyel 

lehet közlekedni.  

Az Ör. 4. § (5) bekezdése kimondja, hogy a behajtási engedély elbírálása során az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) idevonatkozó 

szabályait kell alkalmazni.  

Az Ör. 6. § (3) bekezdés szerint A polgármester a behajtási engedély kiadását megtagadhatja, 

ha a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a 2. § (1) bekezdésében 

meghatározott legnagyobb össztömeget meghaladó jármű azon közlekedjék, vagy a kérelem a 

behajtási engedély kiadása feltételeinek nem felel meg. A jelen bekezdésben meghatározott 

okokból a polgármester a behajtási engedélyben a kérelmezettől más útvonalat jelölhet ki a 

kérelemmel érintett ingatlan megközelítésére.  

Miután fellebbezésében olyan új tényre, mely a kérelme megtagadása előtt nem volt ismert, 

nem hivatkozott, így a benyújtott fellebbezés vonatkozásában a fenti jogszabályhelyek alapján 

a rendelkező részben foglalt döntést hoztam.  

A Képviselő- testület a hatáskörét az Ör. 6. § (1) bekezdése alapján a polgármesterre ruházta 

át, az illetékességet az Ör. 2. § (3) bekezdése alapozza meg.  

A határozat elleni bírósági felülvizsgálatot az Ákr. 114. §-ban foglaltak biztosítják. 
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A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény (a továbbiakban Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) 

bekezdés alapján adtam tájékoztatást. A per tárgyaláson kívüli elbírálásától a Kp. 77. §-a 

rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus 

kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés 

és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) 

bekezdése, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 

nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet és az Ákr. 29. § (1) bekezdése alapján 

adtam tájékoztatást.  

Marcali, az elektronikus aláírás időpontja 

 

 

 

 

 

        ___________________ 

               Dr. Sütő László 

                  polgármester 


