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VÉGZÉS
Értesítem a ....-t (székhely: ...., statisztikai számjel: ...., adószám: ....) (a továbbiakban:
Ügyfél), hogy a 2020. március 30-án a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri
Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtott, .... alatti ingatlanon fapótlás ügyében
kérelmét
v i s s z a u t a s í t o m,
mivel az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik.
E végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de a Hivatalához (1113 Budapest,
Bocskai út 39‑41.) benyújtandó 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezés és a fellebbezés illetéke elektronikus úton is benyújtható, illetve megfizethető.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül
összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni,
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül
eső ok miatt nem hivatkozott.
A fellebbezést a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
bírálja el, mely hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja,
eljárás során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
A nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás illetékét az eljárást kezdeményező
iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
Elektronikus úton kezdeményezett fellebbezési eljárás
megbízással, vagy átutalási megbízással kell megfizetni.

illetékét

készpénz átutalási

Átutalási megbízás esetén a kedvezményezett számla: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai
Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15511001-03470000
államigazgatási eljárási illeték beszedési számla. A banki átutalás alkalmával fel kell tüntetni
az adott ügy ügyiratszámát. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás
elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával igazolni kell.
Készpénz-átutalási megbízás alkalmazásakor a feladószelvényén szereplő azonosító számot, a
megfizetett eljárási illeték összegét és a befizetés időpontját közölni kell az eljáró hatósággal.
Elektronikus ügyintézést Cégkapuval rendelkező ügyfél tud kezdeményezni.

Az e-Papír szolgáltatás Cégkapuval rendelkező ügyfelek részére a http://epapir.gov.hu/
felületen nyújt ügyintézési lehetőséget, a CÍMZETT - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET
ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA mezők, és az ÜGYTÍPUS aktuális ügyre vonatkozó
kategóriájának kiválasztását követően.
Felhívom Ügyfél figyelmét, hogy az elektronikus levél (e-mail) nem minősül elektronikus
ügyintézési formának, ezért a Hivatalhoz e-mailen előterjesztett beadvány nem
joghatályos.
Ügyfél a fentiekben meghatározott jogorvoslatra nyitva álló idő (15 nap) alatt az üggyel
kapcsolatos dokumentációba a Hivatal Környezetvédelmi Osztályán (Budapest XI. kerület,
Zsombolyai út 4.) ügyfélfogadási időben betekinthet (hétfő 13:00-18:00, szerda 8:00-16:00,
péntek 8:00-12:00).

INDOKOLÁS
Ügyfél 2019. január 29-én kérelmet nyújtott be a Hivatal Környezetvédelmi Osztályához a ....
alatti ingatlanon álló 9 darab fa kivágása ügyében. Ügyfél úgy nyilatkozott
engedélykérelmében, hogy a fapótlást ültetéssel és pénzbeli megváltással kívánja teljesíteni.
Hatóságom a 2019. május 9-én kelt, 2019. június 1-jén jogerőssé vált XXII-210/9/2019. sz.
döntésében (a továbbiakban: Fakivágási engedély) megadta Ügyfél részére a kérelmében
szereplő fák kivágására vonatkozó engedélyt, amelyek pótlásaként 2 db 35/40 cm
törzskörméretű és 3 db 40/50 cm törzskörméretű, legalább 3xi (legalább háromszor iskolázott)
sorfa minőségű lomblevelű díszfa lett előírva a tárgyi ingatlanon. Emellett 4.104.400 Ft, azaz
négymillió-száznégyezer-négyszáz forint pénzbeli megváltás került kiírásra, melynek
befizetési határideje a fák kivágásától számított 30 napon belül esedékes. Az ültetési határidő
2020. május 8.
Ügyfél 2020. március 30-án kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz, amely szerint a fakivágással
érintett ingatlanon az új kivitelezési terv alapján módosítani kívánja a Fakivágási engedélyben
foglalt pótlási kötelezettségét. Ügyfél kérelme alapján „Ez úton jelezzük, hogy a telken
található fák kivágásra kerültek, melyeket a mellékelt tervek alapján kívánunk pótolni. Kérjük
a pénzbeli megváltás mértékét e szerint meghatározni, valamint a megváltozott kivitelezési
módra való tekintettel az ültetési határidőt meghosszabbítani 2020. augusztusáig.”
Mivel Ügyfél úgy nyilatkozott a 2019. január 29-én benyújtott engedélykérelmében, hogy a
kivágásra kért fák pótlását ültetéssel és pénzbeli megváltással teljesítené, továbbá a
Fakivágási engedély ellen sem fellebbezett az erre rendelkezésre álló idő alatt, így Ügyfél
tudomásul vette pótlási kötelezettségét.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
35. § (3) bekezdése kimondja, hogy „Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés
véglegessé válásáig rendelkezhet.”
Az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy „a hatóság a kérelmet visszautasíthatja,
ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény
ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.”
Az Ákr. 35. § (3) bekezdése alapján az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott
feltétele hiányzik, ezért a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.
Hatásköröm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a fás
szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI. ÖK rendelet 12. § (1) bekezdése,

továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel az 51/2020. (IV.3.) XI. ÖK Polgármesteri
határozaton alapul. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.
Az elektronikus ügyintézésről és fizetésről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 73. § (1) bekezdése, az Ákr. 26. § (1) bekezdése, továbbá az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
8. § (1) bekezdése és 24. § (1)-(2) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.
A jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről és módjáról szóló tájékoztatásom az Ákr. 112. § és
a 116-119. § rendelkezésein alapul.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2)
bekezdése alapján a fellebbezés elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A fellebbezési illeték mértékét az Itv. 29.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam
meg.
Budapest, 2020. április 17.

dr. László Imre
polgármester

Kapják:
1. példány: Irattár
2. példány: .... (......) (meghatalmazott) – elektronikus úton

