
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

P O L G Á R M E S T E R   
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

 

585/2020. (VI. 17.) XI.ÖK Polgármesteri határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere 

a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre való hivatkozással úgy 

határozott, hogy ... (....) részére a .... alatti 

ingatlanon beérkezett fakivágási 

engedélykérelmével kapcsolatban elsőfokú 

hatósági jogkörben eljárva a külön íven 

szerkesztett, mellékelt döntést hozza. 

A melléklet hitelesített példányának 

megküldésével az érintettet értesíteni kell. 

Határidő: 2020. június 20. 

Felelős:   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  

               jegyző 

      

        dr. László Imre 

                                                 polgármester 

  



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármestere 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

XXII-279/2/2020. 

Vouszka Zsófia Csilla 

06-1/3811-395 

Függő hatályú döntés 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a veszélyhelyzetre 

tekintettel a Képviselő-testület feladatkörében meghozott – .../2020. (…) XI.ÖK számú 

Polgármesteri határozatával elsőfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza: 

H A T Á R O Z A T 

.... (....) (a továbbiakban: Ügyfél) által 2020. június 12-én ... alatti ingatlanon, Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) benyújtott 

fakivágási engedély iránti kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban 

f ü g g ő  h a t á l y ú  h a t á r o z a t o t 

hozok az alábbi tartalommal: 

1. Az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény 

szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások 

igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő 

összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél 

részére megfizetni. 

2. A kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól. 

3. A kérelmezett jog gyakorlása megilleti Ügyfelet. 

Ezen függő hatályú határozathoz akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési 

határidő (60 nap, mely a kérelem hatósághoz történő beérkezését követő első munkanapon 

indul) elteltével, azaz 2020. augusztus 11. napjáig hatóságom a hatósági ügy érdemében 

nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. 

A függő hatályú döntés véglegessé válásáról a hatóság értesíti a felügyeleti szervét, valamint 

azokat, akikkel a döntést közölte, továbbá intézkedik az illeték vagy díj megfizetése, a 

kérelmező által az eljárásért, illetve a szakhatósági eljárásért megfizetett illeték vagy díj, és az 

általa előlegezett eljárási költség visszatérítése iránt. 

Az eljárással kapcsolatos adatok: 

● az ügy iktatási száma: XXII-279/2020. 

● a kérelem beérkezésének időpontja: 2020. június 12. 

● az eljárás megindításának napja: 2020. június 13. 

● ügyintéző neve: Vouszka Zsófia Csilla 

● telefonos elérhetősége: 06-1/3811-395 

● hivatali elérhetősége: Budapest XI. kerület, Zsombolyai utca 4., II. em./210. 

Az ügyintézési határidő számítására vonatkozó előírások: 

A kérelemre induló eljárás ügyintézési határideje a kérelemnek a hatósághoz történő 

beérkezését követő első munkanapon indult. 

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést az ügyintézési határidő kezdőnapjától számított 

ügyintézési határidőn belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. 



Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

-   az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 

- a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó 

cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek napja. 

Az iratbetekintésre és a nyilatkozattétel lehetőségére vonatkozó tájékoztatás: 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa 

a szemléről készített iratba tekinthet be. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes 

adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga 

érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 

kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, 

kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. Ha a tényállás tisztázása 

azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. 

A kapcsolattartás lehetőségére vonatkozó tájékoztatás: 

A kapcsolattartás tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 26. § (1)-(3) bekezdés előírásai a mértékadók. A Budapest 

Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal által nyújtott elektronikus tájékoztatás 

elérhetősége: http://www.ujbuda.hu. 

Ügyfél a fakivágási engedélyezési eljárásért fizetendő 3.000 Ft mértékű eljárási illetéket 

lerótta. 

Jelen döntés ellen az ügyfél közigazgatási pert indíthat. A Fővárosi Törvényszékhez címzett 

keresetlevelet Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz terjesztheti elő 

a döntés közlésétől számított 30 napon belül. 

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási 

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

19. számú melléklet szerinti nyomtatványon is előterjesztheti. 

Az ügyfél jogi képviselője elektronikus úton terjesztheti elő a keresetlevelet az 

UJBUDA_K01 azonosítójú nyomtatványon, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével (az általános nyomtatványkitöltő program segítségével). 

A nyomtatvány az alábbi linkről is letölthető: 

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

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 átutalás útján, az átutalás 

közleményrovatában fel kell tüntetni az adott ügy ügyiratszámát. 

I N D O K O L Á S 

Ügyfél 2020. június 12-én fakivágási engedélykérelmet nyújtott be a Hivatalhoz a .... alatti 

ingatlanon álló 1 darab feketefenyő (Pinus nigra) kivágása ügyében. A kérelemben szereplő fa 

kivágásának indoka: „ágai elszáradtak, a közterületről belógó elnyomja a növekedésben, 

lombjaik összeérnek, emiatt az az oldala a fenyőnek teljesen elhalt.” Ügyfél kérelme 

tartalmazta .... által készített kertészeti szakvélemény című beadványt, azonban nem volt mellé 

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


oklevél másolat csatolva. A beadvány szerint „a példány fokozott biztonsági és 

vagyonvédelmi kockázatot jelent, mivel a fát egy nagyobb vihar bármikor kidöntheti.” 

A 2020. június 12-i hivatalos Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartása szerint a ... 

alatti ingatlannak 3 fő tulajdonosa van. A benyújtott engedélykérelmen csak Ügyfél aláírása 

szerepel, további 2 fő tulajdonos aláírása hiányzik. 

Az Ügyfél által benyújtott engedélykérelem nem tartalmazza 2 fő tulajdonos érvényes 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát a .... alatti ingatlanon kivágásra kért 1 darab fa ügyében, 

továbbá szintén nem tartalmazta a kertészeti szakvélemény című beadvány készítőjének, .... 

okleveles tájépítészmérnök oklevélmásolatát, ezért a tényállás tisztázása válik szükségessé 

hiánypótlási felhívás keretében, amelyről külön döntésben rendelkezem. 

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a fás szárú 

növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI. ÖK Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § 

(2) bekezdés e) pontja alapján „Az engedély iránti kérelemben közölni, illetve ahhoz 

mellékelni kell: az érintett fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító 

nyilatkozatot (különösen a 30 napnál nem régebbi tulajdonosi hozzájárulást, 

területhasználati- vagy egyéb vonatkozó szerződést, meghatalmazást, társasház esetén egy 

évnél nem régebbi közgyűlési határozatot).” 

A Rendelet 2. § l) pontja alapján a kertészeti szakvélemény fogalma: „meghatározott 

végzettséggel (kertészeti, erdészeti, tájépítészeti, növényvédelmi) rendelkező, diploma vagy 

kamarai tagságról szóló határozat másolatával igazoltan szakember által kiállított akusztikus 

tomográf vizsgálat, vagy azzal egyenértékű adatokat tartalmazó dokumentum.” 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 1. § alapján Magyarország egész területére veszélyhelyzet került 

kihirdetésre. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 44. § ca) pontja alapján a veszélyhelyzet „tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány vagy járványveszély.” 

A Kat. 46. § (4) bekezdése értelmében „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 

szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

Ezen függő hatályú határozatom tartalmi követelményeit az Ákr. 43. §-a határozza meg. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése szerint a hatóság a kérelemre indult eljárásban az eljárás 

megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. 

A függő hatályú döntéshez kapcsolódó joghatások jellegéről az Ákr. 43. § (4) bekezdése és az 

51. § a) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

Az Ákr. 43. § (4) bekezdése szerint az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor 

kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy 

érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. Az Ákr. 51. § a) pontja alapján „ha 

a hatóság határidőben nem hoz függő hatályú döntést, az eljárás lefolytatásáért illetéknek 

vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező 

ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is”. 

Hatásköröm a Rendelet 12. § (1) bekezdése, továbbá a Kat. 46. § (4) bekezdése, valamint a 

Kormányrendeletre 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. 

Az 51/2020. (IV.3.) XI.ÖK Polgármesteri határozat alapján Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Polgármestere a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján, a 

Kormányrendeletre való hivatkozással Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a jegyzőre átruházott összes feladat- és 

hatáskört azonnali hatállyal visszavonta. 

Az előbbiek értelmében a közigazgatási hatósági eljárások során az elsőfokú hatóság 

hatáskörét a Képviselő-testület nevében az önkormányzat polgármestere gyakorolja. 

Az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján „Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a 

képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve hozta.” Továbbá ugyanezen § (4) 

bekezdés b) pontja alapján „Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye 

fellebbezésnek ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.” 

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 Itv. 45/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közigazgatási jogvita elbírálása iránti 

közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30.000 forint. 

A jelen döntéssel szemben közigazgatási perindításának lehetőségét az Ákr. 109. § (1) 

bekezdés a) pontja biztosítja. 

 

Budapest, 2020. június 17. 

                                                             

                                                                                dr. László Imre 

 polgármester 

 

Kapják: 

1. példány: Irattár 

2. példány: .... (.....) (tulajdonos, kérelmező) 
 


