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106/2019. (VI. 13.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

a) … IV-2561/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2561-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Méltányos térítési díj  

                                                                    megállapítása iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

… ... szám alatti lakosnak a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 

.../2019. (VI. 13.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2019. június 1-től 2019. október 31-ig 

térítésmentességet állapít meg.  

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

 

 

                                          I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2019. (VI. 11.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a térítésmentesség 

biztosítását 2019. június 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) 

bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. 

(XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 6. §-on és a 

7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés igénybevételéért 

fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja szabályozza. Az 

eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességét pedig az 

1. §-a állapítja meg. 
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A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

Budapest, 2019. június 13. 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

b) … IV-2563/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2563-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Méltányos térítési díj  

                                                                    megállapítása iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

…  … szám alatti lakosnak a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 

.../2019. (VI. 13.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2019. június 1-től 2019. október 31-ig a kiszállított 

étkeztetés szolgáltatására 105 Ft/adag térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 
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39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

 

                                          I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2019. (VI. 11.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2019. június 1-tól 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § 

(1) bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja 

szabályozza. 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességet 

pedig az 1. §-a állapítja meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

 

          
Budapest, 2019. június 13. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

 

c) … IV-2499/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a 
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külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2499-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Méltányos térítési díj  

                                                                    megállapítása iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

…  … szám alatti lakosnak a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi 

térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-testület a 

.../2019. (VI. 13.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a kérelemmel 

érintett szolgáltatásban 2019. május 1-től 2019. október 31-ig a kiszállított 

étkeztetés szolgáltatására 105 Ft/adag térítési díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

 

                                          I N D O K O L Á S 

  

… a kiszállított étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2019. (VI. 11.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2019. május 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § 

(1) bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
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Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A kiszállított étkeztetés 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 2. pontja 

szabályozza. 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességet 

pedig az 1. §-a állapítja meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

          
Budapest, 2019. június 13. 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

Erről értesül: 

1)  …   

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

d) … IV-2562/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2562-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Méltányos térítési díj  

                                                                    megállapítása iránti kérelem 
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H A T Á R O Z A T 

  

…  … szám alatti lakosnak az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő 

személyi térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a Képviselő-

testület a .../2019. (VI. 13.) XI.ÖK számú határozatával jóváhagyja és a 

kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. június 1-től 2019. október 31-ig az 

elvitelre átadott étkeztetés szolgáltatására 165 Ft/adag térítési díjat állapít 

meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

 

                                          I N D O K O L Á S 

  

… az elvitelre átadott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj ügyében 

méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

megtárgyalta és a …/2019. (VI. 11.) SZEB határozatával javasolta a 

Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a méltányossági 

térítési díj megállapítását 2019. június 1-től 2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § 

(1) bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. Az elvitelre átadott étkeztetés 

igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 1. pontja 

szabályozza. 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességet 

pedig az 1. §-a állapítja meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

          
Budapest, 2019. június 13. 

 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 
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Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

e) … IV-2560/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2560-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Méltányos térítési díj  

                                                                    megállapítása iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

…  … szám alatti lakosnak a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő 

személyi térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a 

Képviselő-testület a .../2019. (VI. 13.) XI.ÖK számú határozatával 

jóváhagyja és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. június 1-től 2019. 

október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 460 Ft/adag térítési 

díjat állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási 

per indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, 

Bocskai út 39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, 

de a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, 

Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevélben. 

 

I N D O K O L Á S 

  

… a helyben fogyasztott étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. 
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Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és a …/2019. (VI. 11.) SZEB 

határozatával javasolta a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett 

szolgáltatásban a méltányossági térítési díj megállapítását 2019. június 1-től 

2019. október 31-ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. 

§ (1) bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A helyben fogyasztott 

étkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 

1. pontja szabályozza. 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességet 

pedig az 1. §-a állapítja meg. 

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.          

 

Budapest, 2019. június 13. 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

f) … IV-2559/2019. számú térítési díj 

megállapítása iránt benyújtott kérelme 

ügyében, méltányossági jogkörében eljárva a 

külön íven szerkesztett, mellékelt határozatot 

hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

  

Határidő: 2019. június 28. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.            Ügyiratszám: IV-2559-3/2019 

                                             Ügyintéző: Brucknerné Dóczi  

                                                                                      Andrea 

                                             Telefonszám: 372 3431 

                                             Tárgy: Méltányos térítési díj  

                                                                    megállapítása iránti kérelem 

 

H A T Á R O Z A T 

  

…  ... szám alatti lakosnak a házi segítségnyújtás személyi gondozásért 

fizetendő személyi térítési díj ügyében benyújtott méltányossági kérelmét a 

Képviselő-testület a .../2019. (VI. 13.) XI.ÖK számú határozatával 

jóváhagyja és a kérelemmel érintett szolgáltatásban 2019. június 1-től 2019. 

október 31-ig a kiszállított étkeztetés szolgáltatására 900 Ft/óra térítési díjat 

állapít meg. 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per 

indítható az Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 

39-41.) benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, de a Fővárosi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) 

címzett keresetlevélben. 

 

                                          I N D O K O L Á S 

  

… a házi segítségnyújtás személyi gondozásért fizetendő személyi térítési díj 

ügyében méltányossági kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság megtárgyalta és a …/2019. (VI. 11.) SZEB határozatával javasolta 

a Képviselő-testületnek a kérelemmel érintett szolgáltatásban a 

méltányossági térítési díj megállapítását 2019. június 1-től 2019. október 31-

ig. 

A Képviselő-testület a méltányossági kérelmet megvizsgálta és a rendelkező 

részben foglaltak szerint döntött. 

A határozat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. §-án, a 115. § (3) bekezdésén, a 116. § (1) 

bek. a) pontján, valamint a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §, 

6. §-on és a 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul. A házi segítségnyújtás személyi 

gondozás igénybevételéért fizetendő térítési díjat a Rendelet mellékletének 4. 

pontja szabályozza. 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Rendelet 7. § (1) bekezdése, illetékességet 

pedig az 1. §-a állapítja meg. 
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A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Az Szt. 16. §-a alapján a szociális igazgatási eljárás és az azzal 

összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes. 

          
Budapest, 2019. június 13. 

 dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Erről értesül: 

1)  …  

2)  Újbudai Szociális Szolgálat 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 22./ PONTJA: Közigazgatási bírságot megállapító határozat 

ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

107/2019. (VI. 13.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy … (...) 

2019. április 12-én kelt, a XI-216-3/2019. 

számú, közigazgatási bírságot megállapító 

határozat ellen benyújtott fellebbezése 

ügyében, másodfokú hatósági jogkörében 

eljárva a külön íven szerkesztett, mellékelt 

határozatot hozza.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről 

– a melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintettet értesítse. 

   

Határidő: 2019. június 22. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
  

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

                                                                 Ügyiratszám: XI-216-6/2019. 

                                                                   Ügyintéző: Gulyás Viktor 

                                                                   Telefonszám: 06-1-3723419 

                                                                   Tárgy: Fellebbezés elbírálása 

  

  

 

H A T Á R O Z A T 
  

… (...) XI-216-3/2019. számú határozat ellen benyújtott fellebbezését a Képviselő-

testület  /2019.(VI.13.) XI.ÖK számú határozatával elutasította, az elsőfokú 

határozatot 

  

h e l y b e n h a g y t a . 

  

E határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ezért a közléssel jogerőssé válik. A 

határozat közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat 

kezdeményezhető. A Fővárosi Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságnak címzett 

keresetlevelet a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz 

kell benyújtani, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18. ) IM. rendeletben 

foglaltakra figyelemmel. A kereset 30.000,- forint illetékköteles, melyet az 

Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, teljesíthet. 

Továbbá átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

Államigazgatási Eljárási Illeték Beszedési számlája (számlaszám: 11784009-

15511001-03470000) javára lehet teljesíteni. A közlemény rovatban kérjük 

feltüntetni: kérelem tárgya, név/cégnév, lakcím/székhely. A befizetés igazolásának 

másolatát a keresethez csatolni szükséges. 

A keresetet elektronikus úton is benyújthatja a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatal elektronikus címére. (UJBUDA 202117330, az e-

papírban kiválasztandó CÍMZETT mezőben a – BUDAPEST FŐVÁROS XI. 

KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA szöveg kiválasztása szükséges). 

  

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás (ÁNYK) igénybevételével elektronikus úton a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be és az illetékfizetési 

kötelezettségét az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) 

keresztül, teljesítheti. 
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I N D O K O L Á S 
  

 A Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) 7. § (1) bekezdés c) pontja értelmében, aki zöldfelületre gépkocsival vagy más 

járművel behajt, beáll, közigazgatási bírsággal sújtható. 

  

Közigazgatási bírságolási eljárás indult … ellen, mert a tulajdonában lévő … 

forgalmi rendszámú gépjármű vezetője 2019. 02. 19-én 11:41-kor XI. kerület, 

Budapest, Kérő utca 20. szám előtt zöldterületen parkolt. A cselekményről 

fényképfelvétel készült. 

  

A Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági 

Igazgatóság Igazgatási Osztálya … részére a XI-216-3/2019. számú határozatával 

10.000,- Ft közigazgatási bírságot állapított meg. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény értelmében önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezés 

elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

  

… a határozat ellen a fellebbezési határidőn belül jogorvoslattal élt. 

 

… a fellebbezésében leírta, hogy álláspontja szerint a hatóság által meghozott 

határozat nem felel meg többek között a 2017. évi CXXV. törvény 2. § (2), 

valamint a 2004. évi CXL. törvény (Ket) 50.§ (1), és a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

62.§ (1) bekezdés rendelkezéseinek. Nevezett leírta továbbá, hogy a készült 

fényképfelvétel alapján a gépjármű az útpadkán várakozik, az állítólagos 

zöldterületet sem kiemelt útszegély/járdaszegély, sem elkerítés, sem egyéb nem 

jelöli. Továbbá a bírság alapját képező tényállást a hatóság nem bizonyította, 

bizonyítási eljárást nem folytatott le. Az állítólagos elkövető kilétét nem 

bizonyította. Ezek alapján a közigazgatási bírság kiszabását indokolatlannak tekinti. 
 

A közigazgatási eljárás során a hatóság … részére 2019. február 28. napi 

keltezéssel eljárást megindító végzést küldött, melyhez adatlapot is csatolt, 

valamint a végzésben nevezettet nyilatkozattételre hívta fel. 

 

A visszaérkezett tértivevény szerint a küldeményt … 2019. március 08-án kézhez 

vette, nyilatkozattételi jogával a határozat meghozatalának napjáig nem élt. 

Továbbá a Közterület-felügyelet által készített fényképfelvételek egyértelműen 

alátámasztják, hogy a gépjármű zöldterületen állt. 
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A kiszabott közigazgatási bírság a hatályos jogszabályoknak megfelelően került 

kiszabásra. 

  

A Képviselő-testület – minthogy a közigazgatási bírság a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően került kiszabásra – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

  

Határozatom az Ákr. 80-81.§-ain alapul. 

  

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114.§ (1) bekezdésére, valamint a 

közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésére, 

továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 

nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18. ) IM. rendeletben foglaltakra figyelemmel 

adtam tájékoztatást. 

  

Az illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (1) bekezdése 

alapján állapítottam meg. 

  

A hatáskört az Ákr. 15.§ és a 20. §-ai alapján, az illetékességet az Ákr. 16.§-a 

alapján állapítottam meg. 

  

Budapest, 2019. június 13. 

                                                                                

                                                                                 dr. Hoffmann Tamás 

                                                                             polgármester 

Erről értesül: 

1.      … 

2.      Irattár 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 23./ PONTJA: Fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner 

Zsuzsanna jegyző 

 

 

108/2019. (VI. 13.) XI. ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy … (....) 

részére a Budapest XI. kerület, …. sz., … hrsz. 

alatti ingatlanon 1 darab fa kivágására 
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vonatkozó, 2019. április 9-én kelt, XXII-

234/5/2019. sz. engedély ügyében másodfokú 

hatósági jogkörében eljárva a külön íven 

szerkesztett, mellékelt határozatot hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet hitelesített példányának 

megküldésével – az érintetteket értesítse. 

Határidő: 2019. június 16. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
  

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

                                                         Ügyiratszám: XXII-234/7/2019. 

                                                            Ügyintéző: Daruka Rita  

                                                                    Telefonszám: 06-1/372-4654 

                                                            Tárgy: Fakivágás ügyében fellebbezés  

                                                                         elbírálása 

HATÁROZAT 

… (...) (a továbbiakban: Ügyfél) által a Budapest XI. kerület, …. sz., … hrsz. alatti 

ingatlanon 1 darab fa kivágása ügyében hozott, 2019. április 9-én kelt, XXII-

234/5/2019. sz. számú hatósági döntés ellen benyújtott fellebbezés esetében 

az elsőfokú eljárásban hozott döntést helybenhagyja. 

Jelen döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet az elsőfokú 

közigazgatási szervnél elektronikus úton terjesztheti elő a közléstől számított 30 

napon belül, az UJBUDA_K01 azonosítójú nyomtatványon, űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével (az általános nyomtatványkitöltő program 

segítségével). 

A nyomtatvány az alábbi linkről is letölthető: 

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-

kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata 

A bírósági eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 Ft. Illetékkötelezettségét 

banki átutalással teljesítheti a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) az OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-

15511001-03470000 államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára történő 

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata
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átutalás útján, az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az adott ügy 

ügyiratszámát. 

INDOKOLÁS 

2019. április 2-án a .... Társasház közös képviselője kérelmet nyújtott be (a 

továbbiakban: Társasház) a Hivatalhoz a Budapest XI. kerület, … sz., … hrsz. alatti 

ingatlanon 1 db fa kivágása ügyében. A Társasház kérelmét azzal indokolta, hogy a 

tárgyi fa gyökérzete megemelte a gépkocsi lehajtó betonfelületét, továbbá a 

lombkorona jelentős része letörött, aminek következtében a fa féloldalassá vált. 

A 2019. április 3-i hivatalos Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartása 

szerint a Budapest XI. kerület, ... sz., … hrsz. alatti ingatlan társasháztulajdonban 

van. 

A Társasház kérelméhez csatolta a 2019. március 31-én kelt rendkívüli 

közgyűlésen készült jegyzőkönyv hiteles másolatát, amely alapján „a beteg törzsű 

fa kivágásra kerüljön a közgyűlés résztvevői 6700/10000 igen, 1750/10000 nem 

szavazati arányban a kármegelőzés érdekében kérik annak engedélyezését, s 

vállalják, hogy a kivágott fa pótlására előírt mennyiségű fát ültetnek be a kertbe.” 

A Hivatal ügyintézője a 2019. április 9-én megtartott helyszíni szemle során 

megállapította, hogy a kérelemben szereplő fa fehér fűz (Salix alba), 1 méter 

magasságban mért törzskörmérete 170 cm. A fa közel található a kerítéshez, törzsét 

megkopogtatva valószínűsíthető a belső szerkezeti korhadás jelenléte. A fa teljes 

lombozata átnyúlik a szomszédhoz, statikailag nem megfelelő az állapota. 

Az ügyintéző szemrevételezte a tárgyi ingatlanon található beépítetlen területet és 

azt állapította meg, hogy az körülbelül 800 m2, amelyen a túltelepítés 10 darab fa 

esetén mondható ki. A tárgyi ingatlanon az ügyintéző 15 darab, 1 méter 

magasságban 30 cm törzskörméretet meghaladó fát számolt össze (a kivágandó fa 

számítása nélkül), így a túltelepítés a helyszíni szemle alkalmával fennállt. 

Hatóságom a 2019. április 9-én kelt, XXII-234/3/2019. sz. döntésében fakivágási 

engedélyt adott a kérelemben szereplő 1 db fa kivágása ügyében Kérelmező 

részére. Pótlásként az elsőfokú hatóság a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete a fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. 

(V. 3.) XI. ÖK rendelet alapján 1 db 12/14 cm törzskörméretű, legalább kétszer 

iskolázott, sorfa minőségű lomblevelű díszfa ültetését írta elő Kérelmező részére. 

Ügyfél 2019. április 17-én, a törvényességi határidőn belül fellebbezést nyújtott be 

a Hivatalhoz. A Fellebbező nem közös képviselő, továbbá nem rendelkezik 

meghatalmazással sem a tulajdonosok részéről, hogy eljárhat a tárgyi ügyben a 

hatóságnál. 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 50. § (1) 

bekezdés szerint „a közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) - a (2) bekezdés 
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rendelkezésének kivételével - jogosult a közösség képviseletének ellátására a 

bíróság és más hatóság előtt is”. 

A Ttv. 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a társasház tulajdonostársainak 

közössége (a továbbiakban: közösség) az általa viselt közös név alatt az épület 

fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat 

szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja 

a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit. 

A perbeli cselekvőképesség a közös képviselőt (az intézőbizottság elnökét) illeti 

meg. A társasháznak vagy a tulajdonostársaknak ezzel ellentétes rendelkezése 

harmadik személyekkel szemben hatálytalan”. A jogalanyiság korlátozott, csak az 

épület fenntartásával és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézésére terjed 

ki. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint „a közösség egészét terhelő kötelezettség 

teljesítéséért a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk - vagy a szervezeti-működési 

szabályzatban ettől eltérően meghatározott mérték - szerint felelnek az egyszerű 

(sortartásos) kezesség szabályai szerint”. A joggyakorlat szerint minden olyan 

kötelezettség ilyennek tekinthető, amely az egész közösséget, és nem az egyes 

tulajdonostársakat terheli. 

A Ttv. 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy „e törvény rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell a nem lakás céljára szolgáló helyiségekből álló minden egyéb 

épületre, amelyben a nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek a 

tulajdonostársak külön tulajdonában, más részei a tulajdonostársak közös 

tulajdonában vannak”. 

A Ttv. 4/A. § alapján „a társasháztulajdonnal kapcsolatban a Polgári 

Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit az e törvényben nem 

szabályozott kérdésekben kell alkalmazni”. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:75. § alapján „a dolog 

hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen 

arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni 

viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban 

beállott kárt is”. 

Fentiek értelmében a hivatkozott tulajdonostárs az eljárásban ügyfélképességgel 

nem rendelkezik. 

Mivel hatóságom hatáskörét a Rendelet 12. § (1), (3)-(4) bekezdése állapítja meg, 

így a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján hatóságom a tulajdonossal áll 

jogviszonyban. 

A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján „a rendelet hatálya kiterjed - a (2) 

bekezdésben foglalt kivétellel - a Budapest XI. kerület közigazgatási határán belül 

minden ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, függetlenül attól, 

hogy tulajdonosa - üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, használója - természetes 

személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a 

továbbiakban együtt használó)”. 
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A Rendelet 12. § (1) bekezdése kimondja, hogy „nem közterületi ingatlanon - a 

gyümölcsfák kivételével - fás szárú növény kivágásához, erőteljes metszéséhez, 

csonkoláshoz a 2. melléklet szerinti kérelmet kell a Polgármesteri Hivatalhoz 

benyújtani a tervezett kivágást, csonkolást, erőteljes metszést megelőzően legalább 

60 nappal”. 

Hatóságom illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. 

Az elsőfokú hatóság döntését a Rendeletben foglaltak alapján hozta meg az alábbi 

jogszabályi előírásokat figyelembe véve: 

- A használó kötelességéről a fás szárú növények védelmét, gondozását és ápolását 

illetően a Rendelet 3. § (1) bekezdése rendelkezik. 

- A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján fát kivágni csak indokolt esetben, kérelem 

benyújtásával és fakivágási engedély birtokában, meghatározott pótlási 

kötelezettség teljesítése mellett lehet. 

- A Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a tárgyi ingatlanon álló fa kivágására 

engedélyt kell kérni a Jegyzőtől. 

- A Rendelet 13. § (2) bekezdés ag) pontja alapján a pótlás mértéke túltelepítés 

fennállása esetén a kivágásra kerülő növények számával azonos számú 

előnevelt díszfával egyenlő. 

- A Rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint a kivágott fás szárú növényt a 

fakivágás által érintett ingatlanon kell pótolni a túltelepítés mértékének 

eléréséig. 

- A Ttv. 3. § (1) bekezdése értelmében a társasház tulajdonosainak közössége viseli 

a közös tulajdon terheit. 

- A tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján történő kötelezettség teljesítéséről a 

Ttv. 3. § (3) bekezdése rendelkezik. 

- A közös tulajdonban lévő, nem lakás céljáró szolgáló helyiségekről a Ttv. 4. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

- A társasháztulajdonnal kapcsolatban, a Ttv.-ben nem szabályozott kérdések ügyére 

vonatkozó döntésekről Ttv. 4/A. § bekezdése rendelkezik. 

- A közösség képviseletének ellátására a közös képviselő jogosult a Ttv. 50. § (1) 

bekezdése alapján. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 142/A. § (2) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása a 

Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

Az Ügyfél által benyújtott és az ügyben keletkezett iratokat megvizsgálva a 

másodfokú hatóság a következőket állapította meg. 

A fellebbezésben foglaltaknak hatóságom nem tud helyt adni, hiszen Ügyfél, mint a 

Budapest XI. kerület, ... sz., … hrsz. alatti ingatlan 1750/10000 tulajdoni hányaddal 

rendelkező tulajdonosa nem rendelkezett meghatalmazással, hogy eljárjon a 

hatóságnál tárgyi ügyben. 
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Továbbá mivel hatóságom hatáskörét a Rendelet 12. § (1), (3)-(4) bekezdése 

állapítja meg, így a Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján hatóságom a tulajdonossal 

áll jogviszonyban. A fakivágással érintett ingatlan tulajdonosa a Nagyszalonta utca 

54. Társasház közössége. 

A fellebbezés elbírálására a Képviselő-testület, mint másodfokon eljáró hatóság 

jogosult, mely 2019. június 13-án, zárt napirendi pontként megtárgyalta az ügyet és 

a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az elsőfokú hatóság döntését 

helybenhagyta, a fentiek indoklásával. 

A másodfokú hatóság döntését a Rendelet 3. § (2) bekezdésére, 12. § (3) 

bekezdésére, 13. § (2) bekezdés ag) pontjára, 13. § (4) bekezdés a) pontjára, a Ttv. 

50. § (1) bekezdésére és 3. § (1) és (3) bekezdéseire hivatkozva hozta meg. 

Az Ákr. 119. § (3) bekezdése szerint „ha a 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”. 

Ugyanezen § (4) bekezdése szerint „a fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, 

amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz”. Ugyanezen § (5) bekezdésére hivatkozva „a másodfokú hatóság a 

döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy 

jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti”. Ugyanezen § (6) 

bekezdése alapján „ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként 

szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést”. 

 A döntés formai és tartalmi követelményeit az Ákr. 81. § határozza meg. 

 A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény 40. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése határozza 

meg. 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy a közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb 

közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 forint. 

 A másodfokú hatóság döntésével szemben közigazgatási perindításának 

lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. 

A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 142/A. (2) bekezdése, illetékességét az 

Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg. 

Budapest, 2019. június 13. 

                                                                                          dr. Hoffmann Tamás 

                                                                                                      polgármester 

Erről értesül: 

 1. Irattár 

2. … (....) (fellebbező) 
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3. … Társasház (közös képviselő útján …,  

    ….) (tulajdonos, engedélyes) 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 24./ PONTJA: Budapest XI. kerület, Hadak útja fölé nyúló 

konzol hosszú távú közterület-használata  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

109/2019. (VI. 13.) XI.ÖK határozat 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a … 

részére a Budapest XI. kerület, Hadak útja 

(3261/1) hrsz.-ú közterület fölé nyúló 

konzol közterület-használatát 2019. június 

1. napjától  határozatlan időre a Gazdasági 

Bizottság javaslata alapján összesen … 

Ft/év közterület-használati díj 

megállapításával engedélyezi.  

A közterület-használat díja a KSH által 

közzétett éves inflációs ráta mértékének 

megfelelően évente emelkedni fog. 

A jogszabályokban előírt engedélyek 

beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 

Felhatalmazza a Polgármestert a közterület-

használati szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2019. július 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 25./ PONTJA: Javaslat „Pro Medicina Újbuda” kitüntetés 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság elnöke 
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110/2019. (VI. 13.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 

 

a) „Pro Medicina Újbuda” kitüntetést adományoz 

dr. Körmendy Miklós főorvos részére a 

kerületben végzett  kiemelkedő bőrgyógyász 

szakmai munkájáért. 

 

Határidő: 2019. július 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás  polgármester 

 

b) „Pro Medicina Újbuda” kitüntetést adományoz 

dr. Petrich Zsuzsanna  felnőtt háziorvos részére 

a kerületben évtizedek óta végzett  kiemelkedő 

szakmai munkájáért. 

 

Határidő: 2019. július 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás  polgármester 

 

 

c) „Pro Medicina Újbuda” kitüntetést adományoz 

dr. Medgyesy Gábor részére a kerületben 

végzett  kiemelkedő sebész szakmai 

munkájáért. 

 

Határidő: 2019. július 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás  polgármester 

 

d) „Pro Medicina Újbuda” kitüntetést adományoz 

Kovács Edina részére a kerületben 

minőségirányítási vezetőként 

végzett  kiemelkedő szakmai munkájáért. 

 

Határidő: 2019. július 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás  polgármester 
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……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 26./ PONTJA: Javaslat „Újbuda kiváló közszolgálatáért” 

elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

111/2019. (VI. 13.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy Soltész Erika 

Gabriella köztisztviselő részére a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatal munkatársaként a Pénzügyi és 

Költségvetési Igazgatóságon végzett 

felelősségteljes és színvonalas igazgatói 

munkája elismeréseként „Újbuda kiváló 

közszolgálatáért” elismerő címet 

adományoz.  

   

Határidő: 2019. július 1. 

Felelős:   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

   

112/2019. (VI. 13.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített 

szótöbbséggel – úgy határozott, hogy 

Horváthné Kovács Erzsébet köztisztviselő 

részére a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbudai Polgármesteri Hivatal 

munkatársaként az iratkezelés területén 

végzett kimagasló, lelkiismeretes munkája 

elismeréseként „Újbuda kiváló 
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közszolgálatáért” elismerő címet 

adományoz.  

   

Határidő: 2019. július 1. 

Felelős:   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2019. június 24. 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

Barabás Richárd s. k. 

 

 

 

Szabó András s. k. 

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k.  

jegyző 

 


