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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
74/2020. (VII. 30.) számú határozata 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta Dányi Bianka 
3047 Buják, Kossuth u. 31/A szám alatti lakos rendkívüli települési támogatás elutasítása miatt 
benyújtott fellebbezését és az alábbi határozatot hozza: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város Polgármesterének 7726-2/2020. 
számú, Dányi Bianka rendkívüli települési támogatás iránti kérelmének elutasítására vonatkozó 
elutasító határozatát helybenhagyja. 
 
A döntés ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Budapest Környéki 
Törvényszékhez címezve (1146 Budapest, Thököly út 97-101.), de Pásztó Városi 
Önkormányzathoz (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.) lehet benyújtani a határozat közlésétől 
számított 30 napon belül. 
 
Indokolás 
 
Dányi Bianka 2020. május 21-én Pásztó Város Polgármesteréhez benyújtott rendkívüli 
települési támogatás kérelmének elbírálása során megállapításra került, hogy kérelmező 
lakóhelye a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok szerint 3047 
Buják, Kossuth u. 31/A .  A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének települési 
támogatásokról szóló 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: helyi 
rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a rendelet hatálya a Pásztó város illetékességi területén 
lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó 
személyekre terjed ki. 
 
Tekintettel arra, hogy kérelmező Pásztón bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelme a 7226-2/2020. számú határozattal elutasításra került.  
 
Dányi Bianka 2020. június 9. napján fenti határozat ellen fellebbezéssel élt. Kérelmét azzal 
indokolta, hogy másolatban benyújtott lakcímkártyája szerint rendelkezett pásztói lakcímmel, 
és nem volt róla tudomása, hogy ezt annak lejárta után meg kell újítania. 
A benyújtott lakcímkártya másolaton a Pásztó, Baross Gábor utca 19. szám alatti tartózkodási 
hely érvényességi ideje 2003. 01. 25-én lejárt.  
 
A kérelemben továbbá jövedelemként foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 22.800 Ft került 
feltüntetésre. Jogsegély keretében hatóságom megkereste a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Pásztói Járási Hivatalát annak tisztázása érdekében, hogy Dányi Bianka részére mely lakcímre 
került megállapításra az ellátás.  
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A 2020. június 23-án érkeztetett tájékoztatás szerint Dányi Bianka foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra irányuló kérelmében feltüntetett lakcíme 3047 Buják, Kossuth u. 31/A, azaz FHT-
ra való jogosultságot bujáki lakosként állapítottak meg részére. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § értelmében a hatóság 
a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik 
hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező 
hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást 
megszünteti. 
 
Fentiek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pásztó Város 
Polgármesterének 7226-2/2020. számú határozatát helybenhagyja. 
 
A döntést a hatóság a helyi rendelete, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (Ákr.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) szóló törvény 
142/A § (1)-(2) bekezdés alapján hozta meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114.§ (1) bekezdés és a 116.§ (4) bekezdése, valamint a 
Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi 1.tv. 39.§ (1) bekezdése alapján adott 
tájékoztatást a hatóság. 
 
Pásztó, 2020. július 30. 
 
 
 
 
 Farkas Attila      dr. Sándor Balázs 
 polgármester              jegyző 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


