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287/2021. (II. 19.) 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 és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való 

hivatkozással, a Képviselő-testület 

hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy a 

Budapest XI. kerület, ... sz., … hrsz. alatti 

ingatlan tulajdonosa által benyújtott 

fakivágási engedélykérelemmel kapcsolatban 

visszautalandó illeték ügyében elsőfokú 

hatósági jogkörben eljárva a külön íven 

szerkesztett, mellékelt döntést hozza. 

A melléklet hitelesített példányának 

megküldésével az érintettet értesíteni kell.  

  

Határidő: 2021. február 19. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

 

 

         

                              dr. László Imre  
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Illeték visszautalása 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a veszélyhelyzetre 

tekintettel a Képviselő-testület feladatkörében meghozott – …/2021. (...) XI.ÖK számú 

polgármesteri határozatával elsőfokú hatósági jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza: 

V  É  G  Z  É  S  

A ... (székhely: ..., cégjegyzékszám: …, adószám: …) (a továbbiakban: Ügyfél) 2021. január 

11-én Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: 

Hivatal) a Budapest XI. kerület, ... sz., … hrsz. alatti ingatlanon benyújtott fakivágási 

engedélykérelméhez csatolt 3.000 Ft, azaz háromezer forint eljárási illeték visszautalásáról 

az alábbiakban 

r e n d e l k e z e m , 

és kérem a Hatósági Igazgatóságtól, hogy a mellékletek alapján legyenek szívesek 
visszautalni a ... (számlaszám: …) részére az összesen 3.000 Ft, azaz háromezer forint 

eljárási illetéket. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2021. január 1. napján 

hatályba lépett módosítása tekintetében az első fokú közigazgatási hatósági ügyekben - egyes 

okmányok, valamint az adó- és értékbizonyítvány illetékének kivételével - megszűnik az első 

fokú közigazgatási hatósági eljárás megindításához kapcsolódó 3.000 forint összegű - 

általános tételű - eljárási illetékkötelezettség. 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem az ügy érdemében hozott 

határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni közigazgatási perben támadható meg. 

I N D O K O L Á S  

Ügyfél 2021. január 11-én engedélykérelmet nyújtott be a Hivatalhoz a Budapest XI. kerület, 

... sz., … hrsz. alatti ingatlanon álló 16 darab fa kivágása ügyében. Kérelme alapján a fák 

kivágása építkezés miatt szükséges. Ügyfél csatolta engedélykérelméhez a 3.000 Ft illeték 

megfizetését igazoló dokumentumot, amelynek az Itv. 2021. január 1. napján hatályba lépett 

módosítása tekintetében a visszautalása szükséges Ügyfél részére. 

Az Itv. 28. § (1) bekezdés alapján az Itv. 1. melléklete szerinti közigazgatási hatósági 

eljárásokért közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell fizetni. Az Itv. 1. mellékletében nem 

szerepel a fakivágási engedély kiállítására irányuló eljárás, ezért az Itv. 2021. január 1. napján 

hatályba lépett módosítása tekintetében a fakivágási engedély kiállítására irányuló eljárásra 

vonatkozóan 2021. január 1. napjától megszűnt az illetékkötelezettség. 

Fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 



Az Itv. 80. § (1) bekezdés f) pontja alapján a megfizetett illeték visszatérítésének van helye, 

mert az ügyfél jogszabály téves értelmezése folytán a szabályszerű illetéknél többet fizetett. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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.” 

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 Kat. 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormányrendeletre figyelemmel a 204/2021. 

(II. 10.) XI. ÖK Polgármesteri határozaton alapul. Illetékességemet az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) 

bekezdés a) pontja állapítja meg. 

A 204/2021. (II. 10.) 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. 

A végzés ellen önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. §, valamint a végzés elleni fellebbezés 

lehetőségét az Ákr. 116. § (3) bekezdés zárja ki. 

 

Budapest, 2021. február 19. 

 dr. László Imre 
 polgármester 

 

 

 

Kapják: 

1. példány: Irattár 

2. példány: Hatósági Igazgatóság (helyben) 

3. példány: ... (...) (tulajdonos, tájékoztatásul) – elektronikus úton 

 


