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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
2013. május 22-én a Hajdú-Tech Kft. képviseletében Bíró Tibor szerződési ajánlatot nyújtott be a
Debreceni Közterület Felügyeleten 2013. február 1-től visszavonásig terjedő időszakra épület
közterületbe nyúló lépcsőjének fennmaradása céljából a Debrecen, Piac u. 5-7. szám előtti
közterület 4,93 m2-en történő igénybevételéhez.
A szerződési ajánlat benyújtását követően a Debreceni Közterület Felügyelet megkérte a szerződés

megkötéséhez szükséges közútkezelői és polgármesteri hozzájárulást.
DMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya 2013. június 18-án kelt, ÜZEM2567/2013. számú állásfoglalásában közútkezelői szempontból hozzájárult a szóban forgó lépcső
közterület igénybevételéhez.
DMJV Önkormányzata 2013. október 14-én kelt, 5939/2013. (X.14.) PM határozatban nem adott
hozzájárulást ahhoz, hogy a Hajdú-Tech Kft. a Debrecen, Piac u. 5-7. szám alatti épület emeleti
szintjének megközelíthetőségét szolgáló lépcső fennmaradása céljából 4,93 m2 nagyságú
közterületet igénybe vegyen.
A Debreceni Közterület Felügyelet 2014. szeptember 4-én kelt levelében arról tájékoztatta a HajdúTech Kft-t, hogy a fentiek alapján a Kft. jogellenesen vette igénybe a közterületet 2013. február 1.
és 2014. április 30. közötti időszakban.
Bíró Tibor 2014. szeptember 5-én kelt levelében arról tájékoztatta a Debreceni Közterület
Felügyeletet, hogy a Piac u. 5-7. szám alatt található lécső 2014. május hónapban átépítésre került,
ily módon a lépcső már nem nyúlik közterületbe. A mellékelt fénykép mutatja az átépített lépcsőt.
A Hajdú-Tech Kft. 2014. október 7-én kelt levelében azzal a kérelemmel fordult DMJV
Önkormányzatához, hogy a Debreceni Közterület Felügyelet által kiállított számla alapján a
jogszerűtlen használatért kiszabott ötszörös közterület használati díjból négyszeres díjat engedjen
el. A Hajdú-Tech Kft. a közterület-igénybevételi díj egyszeresét hajlandó megfizetni.
A 2013. február 1-től 2014. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó közterületi igénybevételi díj
ötszörösét kérelmezőnek csak abban az esetben nem kell megfizetnie, ha az Önkormányzat erről a
követeléséről lemond.
DMJV Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet
27.§. (1) bekezdése alapján jogszabály eltérő rendelkezése hiányában önkormányzatot megillető
követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult azzal, hogy a bizottság döntéseiről a
Közgyűlést tájékoztatni kell az önkormányzat gazdálkodásáról szóló féléves, háromnegyed éves
beszámoló és a zárszámadás keretében. Jelen rendelet 27. §. (4) bekezdése alapján az (1)-(3)
bekezdésben foglaltak alkalmazása során követelésről akkor lehet lemondani, ha a követelésről való
lemondás az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára a követeléssel összevethető mértékű
egyéb előnnyel jár. A követelésről lemondás során a döntéshozó köteles indoklással ellátni
döntését.
Tájékoztatom T. Bizottságot, hogy a Polgármesteri Vezetés javasolja, hogy DMJV Önkormányzata
a Hajdú-Tech Kft. kérelmező összesen bruttó 587.982,-Ft mértékű közterület-igénybevételi díj
tartozására vonatkozó, az Önkormányzatot megillető követeléséről ne mondjon le tekintettel arra,
hogy az Önkormányzatnak a tartozás elengedése bevételkiesés lenne.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatról dönteni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Pénzügyi Bizottság
a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 6/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet 27.§. (1) bekezdése alapján, figyelemmel a (4)
bekezdésben foglaltakra

1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata akként dönt, hogy a Hajdú-Tech Kft. (4028
Debrecen, Nagyerdei krt. 30. II/8., képviseli: Bíró Tibor, ügyvezető) kérelmezővel szembeni,
Debrecen, Piac u. 5-7. szám alatti ingatlan előtt elhelyezett lépcsőre a 2013.02.01.-től 2014.04.30.ig terjedő közterület-igénybevétel időtartamra vonatkozóan összesen bruttó 587.982,-Ft összegű
közterület-igénybevételi díj követeléséről nem mond le tekintettel arra, hogy az
Önkormányzatnak a tartozás elengedése bevételkiesés lenne.

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2014. november 20.
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