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B E S Z Á M O L Ó
a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2016. január 01 - 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (SZMSZ) 57. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjának
értelmében az állandó bizottságok évente egy alkalommal beszámolnak a Közgyűlésnek az átruházott
hatáskör gyakorlásáról.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a Pénzügyi Bizottságra átruházott
hatásköröket az SZMSZ 2. melléklet 5. pontja az alábbiakban határozza meg:
5.1. – 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. § (1) és (3) bekezdése – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában, az önkormányzatot megillető követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság
jogosult. A 26. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervet megillető követelés összege eléri vagy meghaladja a költségvetési törvényben
meghatározott kis összegű követelés értékhatárát, a követelésről való lemondásról a Pénzügyi
Bizottság jogosult dönteni.
5.2. – 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12.§ - Az Önkormányzatot terhelő követelés
elismerésére a polgármester a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérése után abban az
esetben jogosult, ha
a) a követelés jogossága megalapozottan nem vitathat, valamint
b) döntésével az Önkormányzatot további szükségtelen kiadástól mentesíti.
5.3. – 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése és 21. §-a – A korlátozottan
forgalomképesnek minősülő vagyontárgyat jogszabály eltérő rendelkezése hiányában közfeladat
ellátásához szükséges beruházás megvalósítása érdekében lehet megterhelni. Erről Közgyűlés a
Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően dönt. Üzleti vagyontárgyat a Közgyűlés a
Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően terhelhet meg.
5.4. – 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése – Az önkormányzati biztos
kiválasztásának jogát a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.
5.5. – 103/2013. (V. 30.) határozata – gyakorolja a Debreceni Intézményműködtető Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört.
A beszámolási időszak alatt a Pénzügyi Bizottság 151 db határozatából 8 esetben hozta meg döntését
átruházott hatáskörben.
5.1. – 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet 26. § (1) és (3) bekezdése – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában, az önkormányzatot megillető követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság
jogosult. A 26. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervet megillető követelés összege eléri vagy meghaladja a költségvetési törvényben
meghatározott kis összegű követelés értékhatárát, a követelésről való lemondásról a Pénzügyi
Bizottság jogosult dönteni.
Fenti rendelkezés alapján a bizottság 1 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:


29/2016. (III. 29.) PB határozatával tudomásul vette, hogy a DMJV
Polgármesteri Hivatala és a Fanny-Line Kft. között 2014. február 28. napján létrejött, a
Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatti épület földszintjén található 198 m2 alapterületű
„étterem és tálaló” épületrészre vonatkozó bérleti szerződés alapján a Polgármesteri
Hivatalt megillető 3.295.485 Ft tőketartozás után járó 76.994. Ft összegű késedelmi
kamatkövetelésről, mint kis összegű követelésről a Polgármesteri Hivatal jegyzője
lemondott.
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5.2. – 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12.§ - Az Önkormányzatot terhelő követelés
elismerésére a polgármester a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérése után abban az
esetben jogosult, ha
a) a követelés jogossága megalapozottan nem vitatható, valamint
b) döntésével az Önkormányzatot további szükségtelen kiadástól mentesíti.
Fenti rendelkezés alapján a bizottság 6 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:

4/2016. (I. 19.) PB határozatával javasolta a polgármesternek, a Debrecen, Budai
Ézsaiás u. 8/A szám alatt található, 2 ha 1709 m2 területű ingatlan 3051863-ad tulajdoni
hányada tekintetében a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT tulajdonjogának elismerését.
 11/2016. (II. 23.) PB határozatával javasolta a polgármesternek a Debrecen, Piac u. 20.
szám alatt található Régi Városháza épület földszintjén a Cívis Ház Zrt.
vagyonkezelésében – lévő üzlethelyiségek felújítása során a vagyonkezelő által saját
költségen 2015. évben 56.414.968 Ft+Áfa összegben elvégzett felújítási költség
elismerését oly módon, hogy a költség a 2016. és a 2017. évi vagyonkezelési díj
összegébe kerül beszámításra azzal, hogy a felújítás tehermentesen DMJV
Önkormányzata tulajdonába kerüljön és a Cívis Ház Zrt. az önkormányzattal szemben
semmiféle további követeléssel nem lép fel.
 115/2016. (IX. 24.) PB határozatával javasolta a polgármesternek a Szabályozási Terv
változása miatt az Önkormányzat részére feleslegessé vált terület térítésmentes
visszaadására vonatkozó követelés elismerését oly módon, hogy a 4060/1 hrsz.-ú
„közterület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Budai Nagy Antal utca elnevezésű
ingatlanból a 169/2016. munkaszámú, a Deczki Ingatlan Kft. (4030 Debrecen, Lovász u.
24.) által készített változási vázrajt szerint a 3900 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 122 m2
nagyságú területrész Fésüs Tamás és Fésüsné Orosz Mária 1/2-1/2 arányú tulajdonába
kerüljön.
 127/2016. (X. 11.) PB határozatával javasolta a polgármesternek, a DMJV
Önkormányzata tulajdonát képező 17935/3 hrsz.-ú, Debrecen, Pósa u. 1. szám alatt
található, Héra Egyesület (székhely: 4031 Debrecen, Tegez u. 112. ) által bérelt 52,86 m2
nagyságú volt szolgálati lakás riasztó rendszerének telepítése vonatkozásában a bérlő által
elvégzett 81.000 Ft+ áfa összegű munka költségének elismerését oly módon, hogy a
DMJV Önkormányzata tulajdonába kerülő beruházás költsége havonta a bérleti díj 50%-a
mértékéig a bérleti díjba beszámításra kerüljön.
 129/2016. (XI. 09.) PB határozatával javasolta a polgármesternek a DMJV
Önkormányzata tulajdonát képező 8515 hrsz.-ú, „tanácsház” megnevezésű, 4368 m2
területű, a valóságban Debrecen, Piac u. 20. szám alatti, Régi Városháza épület pincéjében
a Gandy Kft. által bérelt 434,72 m2 nagyságú pincerésznek a bérlő saját költségén
étteremmé történő átalakítása vonatkozásában 34.300.000 Ft összegű beruházási költség,
mint az Önkormányzattal szembeni követelés elismerését.
 144/2016. (XI. 22.) PB határozatában úgy foglalt állást, hogy DMJV Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező 15855/127 hrsz.-ú, a valóságban a Debrecen, Holló László
sétány 4/a. Szám alatt található 1100 m2 telekterületű, a Magyar Posta Zrt. (1138 Bp,
Dunavirág u. 2-6.) tulajdonát képező felülépítménnyel (postaépület, postai szolgáltató
hely) beépített „kivett posta” művelési ágú ingatlan földterülete térítésmentesen
„tulajdonjogrendezés” jogcímén kerüljön a Magyar Posta Zrt. kizárólagos tulajdonába,
továbbá az ingatlan elhanyagolt részén alakítson ki parkolóhelyeket.
5.5. – 103/2013. (V. 30.) határozata – gyakorolja a Debreceni Intézményműködtető Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört.
Fenti rendelkezés alapján a bizottság 1 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:


34/2016 (IV. 26.) PB határozatával jóváhagyta a Debreceni Intézményműködtető
Központ új Szervezeti és Működési Szabályzatát.
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