Határozati javaslat 5. melléklete
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a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2019. január 01 - 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választását megelőző Közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra vonatkozóan
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.
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. - 3/2019. (II. 21.) 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 69 db határozatából 6 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 4 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:
Az 5/2019. (I. 22.) PB határozatával javasolta a polgármesternek, hogy a 20935/4 hrsz-ú, „orvosi

rendelő” megnevezésű, 1014 m2 területű, a valóságban Debrecen, Lisznyai u. 6. szám alatt
található ingatlan adásvétele tekintetében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Markovits László között 2017. február 28. napján létrejött adásvételi szerződés hibás
teljesítése miatt (felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavításából adódó

területcsökkenés) ismerje el Markovits László (5200 Törökszentmiklós, Szőlőhátulja dűlő 2.)
1.193.291,- Ft összegű követelését.
A 6/2019. (I. 22.) PB határozatával javasolta a polgármesternek, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 17191/17 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában 2018. május 17. napján GAMEZONE Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Karinthy Frigyes u. 34. képviseli: Nádasdiné Kerekes Andrea
ügyvezető)-vel kötött szerződésének hibás teljesítése miatt ismerje el a GAME-ZONE Kft.-nek a
Debrecen, 17191/17 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 1604 m2 területű ingatlanán történt
vezetékrongálás miatt a TIGÁZ-Zrt. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184.) által a
290570333 sorszámú számlán kiszámlázott 590.988,-Ft összegű vezetékrongálási kár megfizetésével
kapcsolatos követelését.
A 7/2019. (I. 22.) PB határozatával javasolta a polgármesternek, hogy ismerje el
a) Kissné Buzáky Judit Ágnesnek (lakóhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 4. 1/3.) és Némethy
Juditnak (lakóhelye: 4030 Debrecen, Óvoda u. 2.) a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet
területén található 0254/62 hrsz-ú „szántó” művelési ágú, 135,14 AK értékű, 3 ha 3786 m2 területű
ingatlanon a DMJV Önkormányzata által a talajmechanikai vizsgálatok és talajvíz észlelő kút
létesítése miatti fúrásokkal okozott 55.429,- Ft, illetve 68.955,- Ft, azaz mindösszesen 124.384,-Ft
összegű mezőgazdasági kár megfizetésével kapcsolatos követelését;
b) Kapronczi Mihály Jánosnak (lakóhelye: 4031 Debrecen, Széchenyi utca 86.) a Debreceni ÉszakNyugati Gazdasági Övezet területén található 0254/187 hrsz-ú „szántó” művelési ágú, 203,86 AK
értékű, 4 ha 7700 m2 területű ingatlanon a DMJV Önkormányzata által a talajmechanikai
vizsgálatok és talajvíz észlelő kút létesítése miatti fúrásokkal okozott 210.755,-Ft összegű
mezőgazdasági kár megfizetésével kapcsolatos követelését.
Az 57/2019. (VI. 25.) PB határozat alapján javasolta a polgármesternek, hogy ismerje el Semjéni
Józsefnének (lakóhelye: 4034 Debrecen, Budai Nagy Antal utca 34.) a Debreceni Észak-Nyugati
Gazdasági Övezet területén található 0267/45 hrsz alatt felvett „szántó” művelési ágú, 153,00 AK
értékű, 3 ha 3983 m2 ha területű, a 0261/66 hrsz alatt felvett „szántó” művelési ágú, 472,12 AK
értékű, 11 ha 3049 m2 területű, a 0261/68 hrsz alatt felvett „szántó” művelési ágú, 164,72 AK értékű,
4 ha 2382 m2 területű, valamint a 0261/69 hrsz alatt felvett „szántó” művelési ágú, 168,43 AK értékű,
4 ha 3540 m2 területű ingatlanokon a DMJV Önkormányzata által a talajmechanikai vizsgálatok és
talajvíz észlelő kút létesítése miatti fúrásokkal okozott 39.118,- Ft, 210.320,- Ft, 167.384,- Ft, illetve
102.553,- Ft, azaz mindösszesen 519.375,-Ft összegű mezőgazdasági kár megfizetésével kapcsolatos
követelését.
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.
Fenti rendelkezés alapján a bizottság 2 esetben kapott tájékoztatást és hozott határozatot átruházott
hatáskörében:
A 4/2019. (I. 22.) PB határozat alapján javasolta a Debreceni Intézményműködtető Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadni.
A 32/2019. (IV. 16.) PB határozat alapján javasolta a Debreceni Intézményműködtető Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadni.

Debrecen, 2019. augusztus 13.
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