
 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Zárt ülési határozatok 

8/2020. (III. 18.) 
 

H.i.: 
2020.04.02. 

 
 

úgy határozott, hogy …… (…..)     
IV-444-3/2020. számú újbudai   
időskorúak támogatása iránt   
benyújtott kérelme ügyében   
másodfokú hatósági jogkörben   
eljárva a külön íven szerkesztett,     
mellékelt határozatot hozza. 
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell.  

A döntés kiadmányozása az 
érintett kérelmező részére 
megtörtént. 

9/2020. (III. 18.) 
 

H.i.: 
2020.04.02. 

 
 

úgy határozott, hogy ….. (…..)     
IV-739/2020. számú újbudai   
lakásfenntartási támogatás iránt   
benyújtott kérelme ügyében   
másodfokú hatósági jogkörben   
eljárva a külön íven szerkesztett,     
mellékelt határozatot hozza. 
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés kiadmányozása az 
érintett kérelmező részére 
megtörtént. 

10/2020. (III. 18.) 
 

H.i.: 
2020.04.02. 

 
 

úgy határozott, hogy ….. (…. )      
IV-1473/2020. számú térítési díj    
megállapítása iránt benyújtott   
kérelme ügyében méltányossági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt határozatot   
hozza. 
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés kiadmányozása az 
érintett kérelmező részére 
megtörtént. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

11/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 
2020.04.03. 

 
 

úgy határozott, hogy a …..     
Társasház (közös képviseletét ellátó    
…. Kft. nevében eljáró ….     
ügyvezető igazgató, postacím: …..)    
képviseletében eljáró …. egyéni    
ügyvéd (…...) részére a ….. alatti      
ingatlanon lefolytatott fakivágási   
ügyben született XXII-27/2/2020. sz.    
visszavonásra érkezett fellebbezés   
elutasítás okán, másodfokú hatósági    
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről –       
a melléklet hitelesített példányának    
megküldésével – az érintetteket    
értesítse. 

A döntés kézbesítésre került az     
ügyfél részére. 

12/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 
2020.04.03. 

 
 

úgy határozott, hogy a …..     
Társasház (közös képviseletét ellátó    
… Kft. nevében eljáró …. ügyvezető      
igazgató, postacím: ….)   
képviseletében eljáró … egyéni    
ügyvéd (….) részére a Budapest XI.      
kerület, …. sz., … hrsz. alatti      
ingatlanon lefolytatott fakivágási   
ügyben született XXII-27/3/2020. sz.    
felfüggesztésre érkezett fellebbezés   
elutasítás okán, másodfokú hatósági    
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről –       
a melléklet hitelesített példányának    

A döntés kézbesítésre került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

megküldésével – az érintetteket    
értesítse. 

54/2020. (IV. 3.)  
 

H.i.: 
2020. április 7. 

 
 
 

úgy határozott, hogy …. (....) részére      
a …. sz. ingatlanon lefolytatott     
fakivágási ügyben született   
XXII-119-1/2019. sz. végzés elleni    
végrehajtási kifogással kapcsolatban   
másodfokú hatósági jogkörben   
eljárva a külön íven szerkesztett,     
mellékelt végzést hozza. 
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell.  

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére.  

80/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-412-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

81/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-395-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.  
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

82/2020. (IV. 9.)  
 

H.i.:  
2020. április 14. 

úgy határozott, hogy ..... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-396-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 
 
 

szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

83/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy a ..... ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-411-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

84/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy a .... ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-321-4/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

85/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-397-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

86/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  

úgy határozott, hogy a .... ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-398-2/2020. ügyiratszámon, az   

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

2020. április 14. 
 
 

eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

87/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-414-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

88/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy ..... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-415-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

89/2020. (IV. 9.) 
 

H.i.:  
2020. április 14. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben, a    
IX-416-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

90/2020. (IV. 9.) 
 

úgy határozott, hogy a .... (székhely:      
.... , cégjegyzékszám: ......, adószám:     

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

H.i.: 
2020. április 30. 

 
 

....) részére a .... alatti ingatlanon      
beérkezett fakivágási  
engedélykérelemmel kapcsolatban  
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva    
a külön íven szerkesztett, mellékelt     
végzést hozza. 
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

91/2020. (IV. 17.)  
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-56-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

92/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-89-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

93/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy a .... ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-90-5/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

94/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-93-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

95/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy az .... ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-100-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

96/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-113-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza.A melléklet hitelesített   
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell.  

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

97/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 

úgy határozott, hogy .... ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-125-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 
 

hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

98/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-132-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza.  

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

99/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-146-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

100/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-147-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

101/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy a ….. ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-154-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

102/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-156-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

103/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-329-4/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

104/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 
 

úgy határozott, hogy …….. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-355-5/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

105/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.: 
2020. április 20. 

 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-384-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 
 

hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

107/2020. (IV. 17.)  
 

H.i.:  
2020. április 19. 

 
 

úgy határozott, hogy .... (....) részére      
a .... alatti ingatlanon a fapótlás      
elfogadására irányuló kérelem   
ügyében elsőfokú hatósági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

108/2020. (IV. 17.)  
 

2020. április 30. 
 
 

úgy határozott, hogy a .... alatti      
ingatlan tulajdonosai részére a ....     
alatti ingatlanon észlelt engedély    
nélküli facsonkolási ügyben   
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva    
a külön íven szerkesztett, mellékelt     
végzést hozza. A melléklet    
hitelesített példányának  
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

110/2020. (IV. 17.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy a .... (....)      
részére a .... alatti ingatlanon     
beérkezett fapótlás módosításáról   
szóló kérelemmel kapcsolatban   
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva    
a külön íven szerkesztett, mellékelt     
végzést hozza. A melléklet    
hitelesített példányának  
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

111/2020. (IV. 17.)  
 

H.i.:  
2020. április 22. 

 
 

úgy határozott, hogy a .... (....)      
részére a .... alatti ingatlanon     
beérkezett fakivágási  
engedélykérelemmel kapcsolatban  
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva    
a külön íven szerkesztett, mellékelt     
végzést hozza. A melléklet    
hitelesített példányának  
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

132/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

hivatkozással úgy határozott, hogy    
….ellen közigazgatási bírságolási   
ügyben a XI-129-3/2020.   
ügyiratszámon, az eljárással   
kapcsolatban a külön íven    
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

133/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-131-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

134/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 

úgy határozott, hogy … .ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-122-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

135/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-144-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

136/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
XI-145-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

137/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-330-4/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

138/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

úgy határozott, hogy a …. ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-332-4/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 
 

szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

139/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-332-5/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

140/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-362-4/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

141/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy a …. ellen      
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-391-2/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

142/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-399-2/2020. ügyiratszámon, az   

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

2020. április 30. 
 
 

eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt határozatot   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

143/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. ellen     
közigazgatási bírságolási ügyben a    
IX-399-3/2020. ügyiratszámon, az   
eljárással kapcsolatban a külön íven     
szerkesztett mellékelt végzést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

144/2020. (IV. 24.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 

úgy határozott, hogy a …. (székhely:      
….) részére a Budapest XI. kerület,      
…. alatti ingatlanon fapótlási    
kötelezés ügyében hatósági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt döntést hozza.    
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés kézbesítésre került az     
ügyfél részére. 

208/2020. (IV. 30.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 
 

úgy határozott, hogy …. (....) részére      
a …. alatti ingatlanon beérkezett     
fakivágási engedélykérelmével  
kapcsolatban elsőfokú hatósági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

209/2020. (IV. 30.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. (....) részére      
a …. alatti ingatlanon beérkezett     
fakivágási engedélykérelmével  
kapcsolatban elsőfokú hatósági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. 
A melléklet hitelesített példányának    
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 
 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

210/2020. (IV. 30.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. (....) részére      
a …. alatti ingatlanon beérkezett     
fakivágási engedélykérelmével  
kapcsolatban elsőfokú hatósági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

211/2020. (IV. 30.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy a …. (székhely:      
….) részére a …. alatti ingatlanon      
beérkezett fakivágási bejelentésével   
kapcsolatban elsőfokú hatósági   
jogkörben eljárva a külön íven     
szerkesztett, mellékelt végzést   
hozza. A melléklet hitelesített    
példányának megküldésével az   
érintettet értesíteni kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

212/2020. (IV. 30.) 
 

H.i.:  

úgy határozott, hogy …. (....) és ….       
(....) részére a …. alatti ingatlanon      
beérkezett fakivágási  

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 



 
 
311/2020. (V. 21.) XI.ÖK Polgármesteri határozat melléklete 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere   

 
 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

2020. április 30. 
 
 

engedélykérelemmel kapcsolatban  
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva    
a külön íven szerkesztett, mellékelt     
döntést hozza. A melléklet    
hitelesített példányának  
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

213/2020. (IV. 30.) 
 

H.i.:  
2020. április 30. 

 
 

úgy határozott, hogy …. (....) és ….       
(....) részére a …. alatti ingatlanon      
beérkezett fakivágási  
engedélykérelemmel kapcsolatban  
elsőfokú hatósági jogkörben eljárva    
a külön íven szerkesztett, mellékelt     
döntést hozza. A melléklet    
hitelesített példányának  
megküldésével az érintettet értesíteni    
kell. 

A döntés postázásra került az     
ügyfél részére. 

 


