
1294/2021. (X. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy … (...) a IX-

1534-5/2021. számú, közigazgatási bírságot 

kiszabó határozat ellen benyújtott 

fellebbezésével kapcsolatban a külön íven 

szerkesztett mellékelt határozatot hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet szerinti határozat közlésével – az 

érintettet értesítse. 
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Tárgy: … közigazgatási bírság ügye ellen    

benyújtott fellebbezés elbírálása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

… (...) IX-1534-5/2021. számú határozat ellen benyújtott fellebbezésére a Képviselő-testület 

/2021. (X.21.) XI.ÖK számú határozatával az első fokú határozatot  

 

m e g v á l t o z t a t j a, 

 

a pénzbírság helyett …-t figyelmeztetésben részesíti. 

E határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ezért a közléssel jogerőssé válik. A határozat 

közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A Fővárosi 

Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet a Budapest Főváros XI. 

kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a polgári perben és a közigazgatási 

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

foglaltakra figyelemmel. A kereset 30.000,- forint illetékköteles, melyet az Elektronikus 

Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, teljesíthet. Továbbá átutalással a 

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték 

Beszedési Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára lehet teljesíteni. A 

közlemény rovatban kérjük feltüntetni: kérelem tárgya, név/cégnév, lakcím/székhely. A 

befizetés igazolásának másolatát a keresethez csatolni szükséges. 

A keresetet elektronikus úton kell benyújtani a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal elektronikus címére. (UJBUDA 202117330, az e-papírban 

tel:202117330


kiválasztandó CÍMZETT mezőben a – BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA szöveg kiválasztása szükséges). 

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) 

igénybevételével elektronikus úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalnál nyújthatja be és az illetékfizetési kötelezettségét az Elektronikus Fizetési és 

Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, teljesítheti. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) értelmében a zöldterület 

szabálytalan használatával kapcsolatos ügyekben a kerületi önkormányzat jár el. 

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Közterület-felügyelet KE007243-

1/2021. számú jelentése alapján indult eljárás az … forgalmi rendszámú gépjármű vezetője 

ellen, mert 2021. július 07-én 10:04 órakor a Budapest XI. kerület Sopron út 39. szám előtt 

zöldterületen parkolt. 

A gépjárművet a jelzett időpontban … vezette. Nevezett az eljárás során tett nyilatkozatában 

előadta, hogy a gépjárművel ő parkolt a fenti helyen és időben. Álláspontja szerint a 

hivatkozott úttest és a járda közötti terület nem minősül zöldfelületnek, mivel azt semmilyen 

növényzet nem fedi. Egyébként az eljárás alapjául szolgáló rendelet nem határozza meg a 

„zöldfelület” fogalmát. A fentiek alapján megállapítható, hogy az … forgalmi rendszámú 

gépjármű nem zöld felületen állt, illetve nem hajtott be, ezért kérte az ellene indult 

közigazgatási bírságolási eljárás megszüntetését. 

A hatóság 2021. szeptember 07-én kelt IX-1534-5/2021. ügyiratszámon meghozott 

határozatával nevezettet a R. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak megsértése miatt 

10.000,- Ft pénzbírsággal sújtotta. A határozatot a Közterület-felügyelet jelentése és a 

mellékelt fényképek alapján hozta meg, mely minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a 

gépjármű zöldterületnek minősülő területen parkolt. Az, hogy a terület nem összefüggő 

gyepfelülettel borított, mivel azt a rendszeresen ott parkoló járművek kitaposták, a tényállás 

megállapítása során nem releváns.  

… a határozat ellen a fellebbezési határidőn belül jogorvoslattal élt, melynek tartalma 

megegyezik az adatlapon leírtakkal. Nevezett kérte az elsőfokú határozat hatályon kívül 

helyezését és a vele szemben indított közigazgatási bírságolási eljárás megszüntetését, mivel 

álláspontja szerint jogellenes cselekményt nem követett el.  

A Képviselő-testület másodfokú hatósági jogkörében eljárva úgy döntött, hogy mivel … 

első alkalommal követett el szabályszegést, az elsőfokú határozattal kiszabott 

pénzbírságot figyelmeztetésre változtatja.  

Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 80-81.§-ain és a 119. § (5) bekezdésén alapul. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdés, 116. § (4) bekezdés b) pontjára, 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39.§ (1) bekezdésére, 

továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 

nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM. rendeletben foglaltakra  figyelemmel adtam 

tájékoztatást. 

Az illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (1) bekezdése, valamint a 

73. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A hatáskört az Ákr. 15.§ és a R. 20.§-ai alapján, az illetékességet az Ákr. 16.§-a alapján 

állapítottam meg. 



 

Budapest, 2021. október 21. 

 

     dr. László Imre 

       polgármester 


