
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE  
40/2020. (XI. 05.) számú határozata 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, 
Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) megismerte és 
megvizsgálta XXXXXXXXXXX, 3060 Pásztó, XXXXXXXXXXXXX. szám alatti lakos 
közterület-használati díj elengedése ügyében Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének 10160-
3/2020 számú határozata ellen benyújtott fellebbezését. 
 
A Képviselő-testület a fellebbezést elutasítja, a határozatot helybenhagyja. 
A döntés közléssel véglegessé válik. 
 
A döntés ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 
harminc napon belül kell Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjéhez (3060 Pásztó, Kölcsey u. 
35.) benyújtani.  
 
INDOKOLÁS 
 
XXXXXXXXXXX, 3060 Pásztó, XXXXXXXXXXXXX. sz. alatti lakos a Pásztó, 
XXXXXXXXXXXX. hrsz.-ú közterületre 2017. december 31. napjáig kapott közterület-
használati engedélyt az 1780-1/2017. sz. határozatban. Az ügyfél az engedély lejárta után újabb 
közterület-használati engedély iránti kérelmet nem nyújtott be. A közterületet azonban ezt 
követően is foglalta az önkormányzati ingatlanon álló árusító pavilonnal. 2018. január 01. 
napjától 2020. szeptember 01. napjáig fennálló közterület-használati díj tartozása 556.000 Ft. 
 
2020. szeptember 03. napján XXXXXXXXXXX közterület-használati díj elengedése iránti 
kérelmet nyújtott be. Kérelmében előadta, hogy a Pásztó, XXXXX hrsz-ú közterületen található 
üzlethelyiségét értékesíteni szeretné. 2018 évtől az üzlethelyiséget kiadni, vagy eladni nem 
tudta, viszont elbontani sem akarta. Előadja továbbá hogy férje egészségi állapota 3 évvel 
ezelőtt nagymértékben romlott, emiatt ápolásra szorul és kiadásaik is megnőttek.  
Az értékesítésig fennálló közterület-használati díj megfizetésének kérvényezi elengedését 
méltányossági alapon.  
 
A 2019. február 01. napjáig hatályos a közterület használatának szabályairól és a közterületen 
történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009. Pásztó Városi Önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: korábbi közterület rendelet) 9. § (6) bekezdése ugyan lehetővé tette volna 
kérelemre a közterület-használati díj méltányossági alapon történő csökkentését, vagy 
elengedését, azonban az erre vonatkozó méltányossági kérelmet legkésőbb 2018 januárjában 
már be kellett volna nyújtania a közterület-használónak, mivel az éves közterület-használati 
díjat a korábbi közterület rendelet 9. § (4) bekezdése alapján tárgyév január 31. napjáig kell 
megfizetni. 
 



A 2019. február 02. napjától hatályos a közterület használatának szabályairól szóló 4/2019. (II. 
01.) Pásztó Városi Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közterület rendelet) 26. §-a 
alapján a közterület-használati díj méltányossági alapon történő elengedésére a közterület 
rendelet 26. §-a alapján nincs lehetőség, csak az alább felsorolt esetekben adható a díj fizetése 
alóli felmentés.  
  
Közterület rendelet 26. §-a: 
 
„26.§ A jegyző a díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre felmentést adhat: 
a) ha a közterület használatára közérdek, 
b) adomány-gyűjtés vagy jótékony célú rendezvény céljából kerül sor, feltéve, hogy az a 
település kulturális és szociális érdekeinek megfelel és nem kapcsolódik hozzá kereskedelmi 
tevékenység.” 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testület a 10160-3/2020. számú határozatot helybenhagyja. 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A.§ (1) - (2) bekezdései állapítják meg. A 
jogorvoslatról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1), 
114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) 
bekezdése alapján tájékoztattam. 
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Pásztó, 2020. november 6.  
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