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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
 

a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére 

Felhatalmazás az Elektronikus Árverési Rendszerben történő regisztrációhoz tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Elektronikus Árverési Rendszert (EÁR) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara üzemelteti. 

Ezen az elektronikus felületen regisztrációt követően lehet vételi ajánlatot tenni azon ingatlanokra 

és ingóságokra, melyek árverés útján történő értékesítésére a jogszabály a megfelelő végrehajtási 

folyamatokat és cselekményeket követően lehetőséget ad. 

 

A végrehajtásra kerülő javak körében adódhat olyan tétel, melynek megszerzése az önkormányzati 

vagyongazdálkodás körében hasznos lehet. Például olyan ingatlanok is árverésre kerülhetnek, 

melyek megszerzése az Önkormányzat érdeke, azonban azok tulajdonosi szerkezete és 

adósságokkal való terheltsége miatt az adásvétel útján történő megszerzése reménytelen 

vállalkozás. Az árverési vétel során viszont az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban és tehermentesen 

kerülhet Önkormányzatunk tulajdonába. Az árverési hirdetmények folyamatos figyelemmel 

kísérése tehát a gondos vagyongazdálkodási tevékenység része kell, hogy legyen. 

 

Annak érdekében, hogy a kedvező lehetőségekkel élni tudjuk, szükséges a rendszerben történő 

regisztráció. Ezt követően a vagyongazdálkodási szabályok betartása mellett a Polgármesternek 

lehetősége lesz adott ingatlanok megszerzésére. A jelen előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

a vagyongazdálkodás jelenlegi szabályait nem érinti, az azokban megszabott, értékhatárhoz kötött 

döntési jogkörök változatlanul maradnak. Például 3 millió értékhatár felett a Polgármester csak 

akkor tehet az EÁR-ben vételi ajánlatot, ha erre a Bizottság felhatalmazza. 3 milliós értékhatár alatt 

– ahogy ezt a jelenlegi szabályozás kimondja – saját hatáskörben dönthet a vételről. 

 

Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását a regisztráció elvégzésre. 

 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

Kiskunhalas Város Önkormányzatán képviseletében az Elektronikus Árverési Rendszerben 

regisztráljon, a vagyongazdálkodási szabályoknak megfelelően meghozott, ingatlan vagy 

ingóság megszerzésére irányuló döntéseket az Elektronikus Árverési Rendszeren keresztül 

végrehajtsa. 

 

Határidő:   2018. július 30. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető 

    Csendes Ildikó osztályvezető 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2018. április 23. 

 

 

          Fülöp Róbert s.k. 


