Határozati javaslat 5. melléklete

Melléklet a 23/2021. (VII. 20.) PB határozathoz
B e sz á m o l ó
a Pénzügyi Bizottságra 2019. november 26. - 2020. december 31. közötti időszakban
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
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.
A bizottság a fenti időszakban 9 alkalommal tartott ülést - rendkívüli ülés összehívására nem
került sor -, mely üléseken összesen 91 db határozat született, melyből átruházott
hatáskörben 6 esetben döntött.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a Pénzügyi Bizottságra
átruházott hatásköröket az SZMSZ 2. melléklet 5. pontja tartalmazza. A beszámolási időszak
alatt a Pénzügyi Bizottság 91 db határozatából 6 esetben hozta meg döntését átruházott
hatáskörben az alábbiakban részletezettek szerint:
1. SZMSZ 2. melléklet 5.1. pontja: 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése
- az önkormányzati biztos kiválasztásának jogát a Pénzügyi Bizottság gyakorolja.
A hatáskör jogszabályai alapja: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1)
bekezdése.
E hatáskörében eljárva a Bizottság nem hozott döntést.
2. SZMSZ 2. melléklet 5.2. pontja: 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.
E hatáskörében eljárva a Bizottság 5 db döntést hozott.
3. SZMSZ 2. melléklet 5.3. pontja: 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.
A hatáskör jogszabályai alapja: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. és
18. pontja.
E hatáskörében eljárva a Bizottság nem hozott döntést.
4. SZMSZ 2. melléklet 5.4. pontja: 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12/A. § (1) – (3)
bekezdése - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az önkormányzatot megillető
követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult. Jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket megillető, a
költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékhatárát el nem érő összegű
követelésről lemondani a költségvetési szerv vezetője jogosult azzal, hogy a költségvetési szerv
vezetőjének döntéséről a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell. 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.
A hatáskör jogszabályai alapja: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2)
bekezdése.
E hatáskörében eljárva a Bizottság 1 db döntést hozott.
5. SZMSZ 2. melléklet 5.5. pontja: 103/2013. (V. 30.) határozat - gyakorolja a Debreceni
Intézményműködtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
vonatkozó hatáskört.
A hatáskör jogszabályai alapja: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a)
pontja.
E hatáskörében eljárva a Bizottság nem hozott döntést.
A Bizottság döntéseivel kapcsolatosan a Közgyűléshez történő fellebbezés - hatósági hatáskör
hiányában - nem releváns.
A bizottság hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatosan bírósági eljárásra nem került sor.
A bizottság döntéseivel összefüggésben törvényességi felügyeleti intézkedés nem történt.
Hatósági hatásköre nincs a Bizottságnak.

