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jegyzőkönyvéből 

 

  Telki község Képviselő-testület 

3/ 2020. (II.3.) számú önkormányzati határozat  

 

 

Á/1 /2020. ügyszámon (előirat: Á/897/2019) közösség ellenes magatartás miatt indított 

eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról 

 

Telki község Képviselő-testülete másodfokú hatósági hatáskörében eljárva az alábbi döntést 

hozza: 

 

VÉGZÉS  

Telki község Képviselő-testülete Tusák Tímea ügyfél Á/1-1/2020. számon benyújtott 

fellebbezési kérelmét  

visszautasítja, 

és Telki Község Önkormányzat Polgármester Hivatal, Jegyzője Á/897 -7/2019. számú 

határozatát 

helybenhagyja. 

A végzéssel szemben önálló fellebbezésnek helye nincs.  

Ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Budapest 

Környéki Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, a Telki 

Polgármesteri Hivatalában határozatom közlésétől számított 30 napon belül lehet 3 példányban 

benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.   

 

INDOKOLÁS 

 

Telki Község Önkormányzat Polgármester Hivatal Közterület-felügyelője feljelentése alapján 

2019. október 9.-én eljárás indult Tusák Tímea ellen kutyakiszökés következtében közösségi 

együttélés alapvető szabályai megsértése miatt Á/897/2019. ügyszám alatt. 

 

Hatóság 2019. december 10.-én kel határozatában megállapította a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartás elkövetésének tényét, és a rendelkező részben 20.000,- Ft 

bírság kiszabásáról intézkedett. A hatóság a rendelkező részben felhívta a figyelmet a 

fellebbezési illetékfizetési kötelezettségre. A hatóság az indokolásban az illetékfizetési 

kötelezettség törvényi előírására jogszabályhely megjelölésével hivatkozott. 

 



Tusák Tímea ügyfél az Á/897 -7/2019. számú határozattal szemben a törvényes határidőben 

belül, jogi képviselője útján, 2019. december 30. napján fellebbezést nyújtott be Telki 

Polgármesteri Hivatalánál. Fellebbezése Á/1-1/2020. ügyszámot kapta. 

 

Fellebbezésében ügyfél kérte az elsőfokú hatóság határozatának megsemmisítését, és a 

határozatban foglalt közigazgatási bírság alóli mentesítést. 

 

Az ügyfél az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-a alapján megállapított illeték 

fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 

 

Az Ákr 119. § (3) bekezdés alapján, ha hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve 

a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a 

hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a – 

jogszabályban kijelölt – másodfokú hatósághoz.  

 

Az első fokon eljáró hatóság Telki község Képviselő-testülete számára felterjesztette a 

fellebbezést az ügy összes iratával, azzal a tájékoztatással, hogy ügyfél a megállapított illeték 

megfizetésének nem tett eleget. 

 

Az Ákr. 50. § (7) bekezdése értelmében, ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó 

ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első 

testületi ülésen határoz.  

 

Ákr. 46. § (1) bek. a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás 

megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más 

jogkövetkezményt nem fűz.  

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület a fellebbezési kérelmet visszautasította, tekintettel 

arra, hogy az illeték megfizetésének hiánya miatt az eljárás megindításának 

jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik. 

 

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (4) bekezdés c) pontja zárja ki. 

 

A közigazgatási per indításának lehetősége az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A képviselő-testület hatásköre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bek.-en, valamint Telki Község Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 

5/2018.(III.29.) Ör. számú rendelet 4.§ (3) bek.-en alapul. 

 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat érintettekkel való közlésére.  

 

Felelős:                                                          polgármester 

Határidő:      azonnal 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

dr. Lack Mónika, jegyző 


