
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-49-123/2019.  

  

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2019. augusztus 1-jei rendes, 

zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Helyi választási bizottsági tagok és 

szavazatszámláló bizottsági tagok 

megválasztása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                       jegyző 

 

115/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy  

 

a) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 23. §-a alapján a Budapest Főváros XI. 

Kerület Helyi Választási Bizottság tagjának 

- Homolay Károlyt (...), 

- Marosdi Jánost (…) és  

- Gyurcsó Gyulánét (…), 

póttagjának 

- Kis Mihályt (...) és 

- Bruckner Lászlót (...) 

megválasztja. 

  

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős:    Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                  jegyző 
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b) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Budapest 

XI. kerületben működő szavazatszámláló 

bizottságok tagjává 

- Bognár Kálmán Bencét (...), 

- Virág Imrénét (...), 

- Balogh Gézánét (…), 

- Keppler Lászlót (...), 

- Rajs Orsolyát (...) és  

- Jankó Attilát (…) 

megválasztja. 

A szavazatszámláló bizottsági tagok település 

szinten kerülnek megválasztásra. 

  

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős:    Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Településképi bejelentési eljárásban érkezett 

fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

116/2019. (VIII. 1.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy … és … 

által a … sz., … hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett homlokzatfelújítás ügyében hozott, 

XVIII-185-2/2019 számon kiadott határozatra 

benyújtott fellebbezést másodfokú hatósági 

jogkörében eljárva a külön íven szerkesztett, 

mellékelt végzésben visszautasítja.  

Határidő: 2019. augusztus 1. 

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

Képviselő-testülete 
  

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

                                                                 Ügyiratszám: XVIII-185-10/2019. 

                                                                   Ügyintéző: Gáspárné Kassay Réka 

                                                                   Telefonszám: 06-1/372-4312 

                                                                   Tárgy: ... … hrsz. alatti ingatlanon földszinti homlokzat átalakítása településképi 

bejelentési eljárás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása  

  

  

VÉGZÉS 
  

… (Cím: ...) által Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 

polgármestere a ... … hrsz. alatti ingatlanon tervezett földszinti homlokzat átalakítása 

ügyében hozott, 2019. 05. 21-én kelt, XVIII-185-2/2019. számú határozata ellen 

benyújtott fellebbezését a Képviselő-testület jelen …/2019. (… …) XI.ÖK számú 

határozatával 

 

visszautasítja. 
  

Jelen végzés ellen az ügyfél, illetőleg akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási 

tevékenység közvetlenül érinti, közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet az 

elektronikus eljárásra kötelezett (jogi képviselővel eljáró) fél 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 a http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-

kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata linkről is letölthető. 

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 

nyomtatványon is előterjesztheti. E nyomtatvány letölthető a 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-

meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf linkről. 

Papíralapon előterjesztett keresetlevelét a jogi képviselő nélkül eljáró természetes 

személy a hatóság 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. címen terjesztheti elő. 

A bírósági eljárás illetékköteles, melynek összege 30.000 Ft. Illetékkötelezettségét 

banki átutalással teljesítheti a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalának az OTP Bank Nyrt. által vezetett 11784009-15511001-03470000 

államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára történő átutalás útján, az átutalás 

közleményrovatában fel kell tüntetni az adott ügy ügyiratszámát. 

Tekintettel a fellebbezés visszautasítására, elrendelem az annak előterjesztésével 

egyidejűleg lerótt illeték visszatérítését. 

 

 

 

 

https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf
https://birosag.hu/nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok/kozigazgatasi-meginditasa-iranti-keresetlevel-pdf
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INDOKOLÁS 

  
A … Kft. a ... … hrsz. alatti ingatlanon tervezett földszinti homlokzat átalakítása 

ügyében 2019.05.10-én a településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet terjesztett elő. 

A településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet értelmében 

a településképet befolyásoló építési tevékenység végzését a Főépítész a 2019. május 21-

én kiadott határozatában tudomásul vette, mely tevékenység a bejelentés tudomásul 

vételétől számított egy éven belül volt folytatható. 

  

A településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 27. § (1) bekezdése értelmében, településképi bejelentési eljárást 

kell lefolytatni a 3.a és 3.b mellékletben meghatározott területeken jogszabályban 

építésügyi hatósági engedélyhez, vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött és 

közterületről látható módon megvalósítható építési tevékenység – homlokzat-átalakítást 

eredményező meglévő épület átalakítása - esetén. Tárgyi ingatlan az Ör. 3.a melléklet 2. 

pontja szerint településképi bejelentési eljárással érintett területen fekszik. 

  

A településképi bejelentési eljárás általános szabályait a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) tartalmazza. A Tkr. 26/C.§ b) 

bekezdése alapján a polgármester tudomásul veszi az építési tevékenységet - a megtiltás 

indokainak ismertetése mellett – és figyelmezteti a bejelentőt a bejelentési eljárásban 

hozott határozat rendelkezésétől eltérő kialakítás jogkövetkezményeire, ha a tervezett 

építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe. 

  

Az eljárás részletes szabályait a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) 

önkormányzati rendelet 28.§-a tartalmazza. 

  

… …. szám alatti lakos (az átalakítással érintett földszinti helyiség feletti lakás 

tulajdonosa) a határozat ellen 2019. június 5-én XVIII-185-4/2019 iktatószámon 

fellebbezést nyújtott be, melyben ügyféli jogainak megtagadását sérelmezte. 

  

A Képviselő-testület a felülvizsgálati eljárás keretében megállapította, hogy … a tárgyi 

eljárásban nem ügyfél, jogát vagy jogos érdekét az ügy nem érinti, ezért a fellebbezés 

nem az arra jogosulttól származik. 

Az ügyben arról született döntés, hogy a tervezett homlokzati átalakítás településképbe 

illeszkedik-e, vagy sem. … jogát, jogos érdekét az ügy azért nem érinti, mivel a 

határozat az átalakítási munkák elvégzésére jogot nem keletkeztet, ilyen jogosultságot a 

hatóság az eljárás során nem is vizsgál: a döntés kizárólag esztétikai/arculati 

szempontoknak való megfelelőséget igazol. Jogsérelem az igazolás tekintetében 

továbbá azért sem érheti a kérelmezőt, mivel, a településkép védelméről szóló 46/2017. 

(XII. 21.) XI.ÖK rendeletünk 28. § (6) bekezdése következtében az annak 27. § (1) 

bekezdése szerinti tevékenység a bejelentés alapján, a hatósági határozat birtokában - az 

abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha ahhoz más 

hozzájárulás vagy hatósági engedély nem szükséges. 
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A fellebbezésben foglaltak tekintetében megjegyzi a hatóság, hogy: 
  

 A fellebbező általa hivatkozott zajhatás miatt … birtokvédelmi eljárást 

kezdeményezhet. 

 A kérelmezőnek a tevékenység elvégzéséhez a társasház hozzájárulását kell 

beszereznie, mely a határozatban is szerepel. Amennyiben ez nem történik meg, 

az a … Kft. mulasztása. E mulasztás azonban nincs kihatással a településképi 

bejelentési eljárás kimenetelére. Birtokvédelmi eljárást erre tekintettel a 

társasház kezdeményezhet. 

 A településképi bejelentési eljárás során a Főépítészi Irodának nem feladata 

vizsgálni, hogy egy adott ingatlannak ki a tulajdonosa. A Főépítészi Iroda 

hatásköre és illetékessége arra az esetre is kiterjed, ha az átalakítással érintett 

épület (épületrész) önkormányzati tulajdonban van. A településkép védelméről 

szóló 46/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében, abban 

az esetben nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni, ha az ügyben az 

önkormányzat építtetőként jelenik meg.  Fentiek alapján ezért kizárási ok nem 

áll fenn. 

 Az eljárásban a Főépítészi Irodának nincs tájékoztatási kötelezettsége sem a 

társasház, sem az egyes albetétek tulajdonosai felé. 

A döntés formai és tartalmi követelményeit az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § határozza meg. 

  

A keresetlevél benyújtásának helyét, idejét és módját a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 40. § (1) bekezdése és a 39. § (1)-(2) 

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. 

  

Az Ákr. 80. § (1) A döntés határozat vagy végzés. A hatóság - a (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott 

egyéb döntések végzések. 

  

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

megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más 

jogkövetkezményt nem fűz. 

  

Az Ákr. 116. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú döntés ellen az ügyfél fellebbezhet, 

vagy az, akire a döntés rendelkezést tartalmaz. 

  

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb 

szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. 
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A másodfokú hatóság döntésével szemben közigazgatási per indításának lehetőségét az 

Ákr. 114. § (1) bekezdése, és a Kp. 17. § a) pontja biztosítja. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 80. § (1) bekezdés k) pontja 

szerint  a megfizetett illeték visszatérítésének hivatalból is helye van, ha a hatóság a 

kérelmet visszautasítja. Az Itv. 79. § (4) bekezdése szerint az illetékek visszatérítésére 

az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell 

alkalmazni. 

 

A Képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 142/A. (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés 

c) pontja határozza meg. 

  

                   dr. Hoffmann Tamás 

                                                                                              polgármester 

 

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2019. augusztus 8. 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

Görög András s. k. 

 

 

 

Wendlerné dr. Pirigyi Katalin s. k. 

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k.  

jegyző 

 

 


