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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
A Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének 9.1. pontjában foglaltak alapján a bizottság elnöke félévente
tájékoztatja a Bizottságot a bizottsági határozatok végrehajtásáról.
A Bizottság, a 2016. január 1. – június 30. közötti időszakban 6 alkalommal ülésezett. Ülésein
összesen 91 határozatot hozott, melyek közül 86 esetben közgyűlési előterjesztést véleményezett, 5
alkalommal pedig a bizottság hatáskörébe tartozó előterjesztésekről döntött.
A Bizottság üléseiről készült jegyzőkönyv törvényességi ellenőrzést és aláírást követően, minden
esetben határidőre megküldésre került a Szervezési Osztály részére.
A bizottsági hatáskörben meghozott döntések során a Bizottság:
• Elfogadta a Közgyűlés által a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2014. november 24. – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. /
3/2016. (I.19.) PB határozat /
•

Javasolta a Polgármesternek, a 11113 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8.
szám alatt található, 2 ha 1709 m2 területű ingatlan 305/1863-ad tulajdoni hányada
tekintetében a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
Képviseli: Hajnal János) tulajdonjogának elfogadását. / 4/2016. (I.19.) PB határozat /

•

Javasolta a Polgármesternek a Régi Városháza épület földszintjén lévő üzletek felújításával
kapcsolatos költségek elismerését és vagyonkezelési díjba történő beszámítását. / 11/2016.
(II.23.) PB határozat /

•

Tudomásul vette, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a FannyLine 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. / 29/2016. (III.29.) PB határozat /

•

Jóváhagyta, a Debreceni Intézményműködtető Központ új Szervezeti és Működési
Szabályzatát. / 34/2016. (IV.26.) PB határozat /

A határozatok további végrehajtásáról szóló részletes tájékoztatást, az előterjesztés mellékletét
képező táblázat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat:
A Pénzügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság Elnökének előterjesztésére, az Ügyrendjének 9.1.
pontjában foglaltakra tekintettel
elfogadja a Pénzügyi Bizottság 2016. január 1. – 2016. június 30. közötti időszakban hozott
határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. július 13.
Kőszeghy Csanád Ábel
elnök

