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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. július 1. – december 31. közötti időszakban 6 alkalommal ülésezett.
Ülésein összesen 59 határozatot hozott, melyek közül 52 esetben közgyűlési előterjesztést
véleményezett, 7 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:
 javasolta a polgármesternek az önkormányzat részére feleslegessé vált terület térítésmentes
visszaadására vonatkozó követelés elismerését oly módon, hogy a 4060/1 hrsz.-ú ingatlanból a
3900 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó 122 m2 területrész Fésüs Tamás és Fésüsné Orosz Mária
tulajdonába kerüljön 115/2016. (IX.13.) PB határozat,
 elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2016. 1. félévben hozott határozatainak végrehajtásáról szóló
tájékoztatót 116/2016. (IX.13.) PB határozat,
 javasolta a polgármesternek, a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, Db, Pósa u. 1. szám
alatt található Héra Egyesület által bérelt 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 kerül 127/2016. (X.11.) PB határozat,
 javasolta „A Debrecen, Piac u. 20. alatti Régi Városháza épület pincéjében kialakított étterem
beruházási költségének elismerése” tárgyú bizottsági előterjesztést rendkívüli ülésen tárgyalja
128/2016. (XI.09.) PB határoza,
 javasolta a polgármesternek a DMJV Önkormányzata tulajdonát képező, Régi Városháza épület
pincéjében a Gandy Kft. által bérelt pincerésznek a bérlő saját költségén étteremmé történő
átalakítása vonatkozásában 34.300.000 Ft összegű beruházási költség, mint az Önkormányzattal
szembeni követelés elismerését 129/2016. (XI.09.) PB határozat,
 úgy foglalt állást, hogy DMJV Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező a valóságban a
Debrecen, Holló László sétány 4/a. szám alatt található 1100 m2 telekterületű, a Magyar Posta
Zrt. 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.145/2016. (XI. 22.) PB határozat,
 egyetértett a Debrecen városban működő piacokon és vásárokon 2017. január 01-től a következő
indokolt díjemelésig alkalmazandó díjakkal 146/2016. (XI. 22.) 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. július 1. – 2016. december 31. közötti időszakban hozott
határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. január 10.
Kőszeghy Csanád Ábel
elnök

