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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

  

15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy ...... 

közterület-használati ügyben benyújtott 

fellebbezési kérelmének nem ad helyt és a  

XIV-480-3/2022. ügyiratszámú hatósági 

határozatban megállapítottakat helybenhagyja, 

erre tekintettel másodfokú hatósági jogkörében 

eljárva a külön íven szerkesztett, mellékelt 

határozatot hozza. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet szerinti határozat közlésével – az 

érintettet értesítse.  

 

Határidő: 2022. július 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata  

 Képviselő-testülete  

                 1113 Budapest, Zsombolyai utca 5. 

 

            Ügyiratszám:  XIV-480-     /2022 

               Ügyintéző:        

                                                                    Telefonszám:   
                                                           Tárgy: Fellebbezés közterület-használati ügyben 

 

H A T Á R O Z A T 

 

....... (........) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere XIV-480-

3/2022. számú határozata ellen benyújtott fellebbezése ügyében a Képviselő-testület …/2022. 

(VI. 23.) XI.ÖK számú határozatával az elsőfokú döntést helybenhagyja.  

 

A döntés ellen a közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható az 

Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) elektronikus vagy 

postai úton benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett 

keresetlevélben. A pert Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ellen kell 

benyújtani. 

A keresetlevélben fel kell tüntetni az eljáró bíróságot, a feleknek, valamint a felek 

képviselőinek nevét, lakóhelyét, egyéb elérhetőségét és perbeli állását, az érvényesíteni kívánt 

jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával, azokat az 

adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetéke megállapítható, valamint a bíróság 

döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem). Tartalmaznia kell továbbá a 

felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, a határozatról való tudomásszerzés módját 

és idejét, valamint ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást 

csatolt, amely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást. 



A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti kérelem eljárási illetéke 30 000 forint. 

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bíróságtól 

azonban a halasztó hatály elrendelése kérhető. 

Az eljárási cselekmény során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről nem rendelkeztem. 

  I N D O K O L Á S 

  

...... közterület-használati kérelme alapján indult önkormányzati hatóság ügyben Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere XIV-480-3/2022. számú 

határozatával a Budapest XI. kerület, Rétköz utca 7. szám előtti közterület 1 m
2
 nagyságú 

részének szezonális virág, gyümölcs és zöldség árusítás céljára történő közterület-

használatához nem járult hozzá, tekintettel arra, hogy a közterületek használatáról és rendjéről 

szóló 42/2021. (XII.21.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete a 

Rétköz utcát, mint ideiglenes árusító helyszínt nem jelöli meg, így ott a közterületen való 

árusítás nem lehetséges.  A Rétköz utca helyszínre a hatályos rendelet alapján nem adható ki 

közterület-használati engedély.   

 

A kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A Képviselő-testület felülvizsgálati 

eljárás keretében az ügyet megvizsgálta és megállapította, hogy az elsőfokú hatóság döntése 

megalapozott, az anyagi jogszabály (hatályos Rendelet) nem ad arra lehetőséget, hogy a 

Budapest XI. kerület, Rétköz utca közterületen ideiglenes árusító tevékenység megvalósuljon, 

ezért azt indokaival együtt helybenhagyta.   

 

A másodfokú határozat bírósági felülvizsgálati lehetőségének biztosítására és feltételi 

meghatározására az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdése, 37. § (1) bekezdése, a 37. § (2) bekezdése, a 37. § (3) 

bekezdés, a 39. § (1) bekezdése, a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem eljárási illeték 

megállapítására és megfizetése módjának meghatározására, az illetékfeljegyzési jog 

biztosítására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 62. § (1) 

bekezdés h) pontja, valamint 74. § (1) bekezdése alapján került sor. 

 

A hatóság a határozatát a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg. 

Döntése az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, valamint a közterületek 

használatáról és rendjéről szóló 42/2021. (XII.21.) XI.ÖK rendelet 35. § (2) bekezdésén 

alapul. 

 

Az eljáró hatóság hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIV. törvény 142/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörén, illetékessége az általános 

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

bekezdés b) pontjának rendelkezésén alapul.  

  

A határozat felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. §-a és a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése biztosítja. 

Budapest, 2022. június 7. 

                                                                                            dr. László Imre                                                                                           

                   polgármester                     

 

Erről értesül: 

- ...... 


