Határozati javaslat 5. melléklete
Beszámoló
a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2017. január 01 - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 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. - 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése - az önkormányzati biztos
kiválasztásának jogát a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.
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.
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 a Közgyűlés a
Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően dönt. Üzleti vagyontárgyat a Közgyűlés a Pénzügyi
Bizottság előzetes véleményezését követően terhelhet meg.
5.4. - 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és (3) bekezdése - jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában, az önkormányzatot megillető követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult. A
költségvetési rendelet 28. § (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.
5.5. - 103/2013. (V. 30.) határozat - gyakorolja a Debreceni Intézményműködtető Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört.
A beszámolási időszak alatt a Pénzügyi Bizottság 141 db határozatából 8 esetben hozta meg döntését
átruházott hatáskörben.
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 3 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:
68/2017. (VI. 20.) PB határozatával a polgármesternek javasolta a TIGÁZ-DSO Kft.
Önkormányzattal szemben fennálló nettó 35.220.684 Ft + 9.509.585 (áfa), azaz 44.730.269 Ft
összegű követelésének az elismerését a DMJV Önkormányzata és TIGÁZ-DSO Kft. között 2015.
05.14-én létrejött kétoldalú megállapodás alapján.

127/2017. (XI. 21.) PB határozatával javasolta a polgármesternek a Szabályozási Terv változása
miatt a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére feleslegessé vált terület térítésmentes
visszaadására vonatkozó követelés elismerését oly módon, hogy a debreceni 15192/1 hrsz-ú,
„közút” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Zelemér utca elnevezésű ingatlanból a 1150/2017.
munkaszámú, a Deczki Ingatlan Kft. (4030 Debrecen, Lovász u. 24.) által készített változási vázrajz
szerint a 9483 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 56 m2 nagyságú területrész Czuczi Mihály, Czuczi
Mihályné Bálint Marianna, Petrohai Mihály, Petrohainé Kukucska Katalin, Petrohai Mihályné és
Kukucska László részére az eredetileg átadott tulajdoni illetőségeknek megfelelően kerüljön.
141/2017. (XII. 12.) PB határozatával javasolta a polgármesternek a Szabályozási Terv változása
miatt a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére feleslegessé vált terület térítésmentes
visszaadására vonatkozó követelés elismerését oly módon, hogy a debreceni 15266/4 hrsz-ú,
„közterület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Gyolcsos utca elnevezésű ingatlanból a 201119/2012. munkaszámú, a Prizma Kft. (4025 Debrecen, Postakert u. 8.) által készített változási
vázrajz szerint a 15266/1 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 156 m2 nagyságú területrészből 78 m2
nagyságú területrész kerüljön vissza Munkácsi Mihály és felesége Munkácsiné Szabó Tünde
(Debrecen, Gyolcsos u. 17. sz.) tulajdonába térítés nélkül.
5.4. - 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és (3) bekezdése - jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában, az önkormányzatot megillető követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult. A
költségvetési rendelet 28. § (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 2 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:
66/2017. (VI. 23.) PB határozatával javasolta elfogadásra Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint a 36653/2002.08.23 számú határozattal a Forrás Lelki Segítők Egyesülete
(székhelye: 4028 Debrecen, Ember Pál utca 19. szám) tulajdonában lévő Nagyhegyes 030/2 hrsz-ú
ingatlanra bejegyzett 3.550.000-, Ft jelzálogjog, valamint annak biztosítására szolgáló elidegenítési
és terhelési tilalom jogosultja lemond ezen követeléséről, és hozzájárul a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzat javára a Nagyhegyes 030/2 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapjára bejegyzett
3.550.000,- Ft mértékű jelzálogjog, valamint annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési
tilalom törléséhez tekintettel arra, hogy jelen döntést követően a Forrás Lelki Segítők Egyesülete
támogatási kérelmet nyújthat be az EFOP 2.2.3-17 számú „Átmeneti és Rehabilitációs intézmények
korszerűsítése” elnevezésű pályázatra továbbá amennyiben az egyesület a támogatási összeget
elnyeri, a pályázati források felhasználásával az általa végzett közfeladatot magasabb színvonalon és
hatékonyabban valósíthatja meg, amely DMJV Önkormányzata számára előnyt jelentene.
92/2017. (IX. 26.) PB határozatával úgy döntött. hogy Zentay Emilnének – mint adósnak – a
Debreceni Közterület Felügyelettel (székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 14.) szembeni pavilon
használati díj jogcímen végrehajtási eljárás alá vont, és még meg nem fizetett, Debreceni Közterület
Felügyeletnek járó valamennyi követelésről lemond az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén:
a.) az adós egy összegben megfizeti a végrehajtónak járó követelést,
b.) az adós megállapodik a Debreceni Közterület Felügyelettel abban, hogy az eredeti jogviszonyukra
tekintettel 24 havi kamatmentes részletben megfizet a Debreceni Közterület Felügyeletnek 500.000
Ft-ot, amelyből az adós az első hónapban 40.000 Ft-ot, a soron következő 23 hónapban havi 20.000
Ft-ot köteles megfizetni,
c.) közjegyző előtt közokiratba foglalt visszavonhatatlan kötelezettség-vállaló nyilatkozatot tesz a
megállapodás maradéktalan teljesítésére.
A döntést azzal indokolta, hogy az adós a végrehajtás során az eredeti tőkekövetelés több mint
kétszeresét már megfizette a magas kamatok miatt, és a feltételek teljesítése összevethető mértékű

előnyt jelent a lemondással érintett követeléshez viszonyítva.
5.5. – 103/2013. (V. 30.) határozata – gyakorolja a Debreceni Intézményműködtető Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört.
Fenti rendelkezés alapján a bizottság 3 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:




12/2017. (I. 24.) PB határozatával jóváhagyta a Debreceni Intézményműködtető Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
38/2017. (V. 23.) PB határozatával jóváhagyta a Debreceni Intézményműködtető Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
128/2017. (XI. 21.) PB határozatával jóváhagyta a Debreceni Intézményműködtető
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Pénzügyi Bizottság a beszámolót a 7/2018. (I. 23.) PB határozatával fogadta el.

