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Budapest Józsefvárosi Onk ormányzat
Képviselő-testiilete számár a
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés idopontj a:20113. augusztus 29'

onában á1ló nem lakás céljáľa
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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Határ ozati jav as|at a bizottsźĺgszámźlr a:

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Előzmények
a.) A Kormány,

a

(Vil. f.)

a

Holokauszt
döntott' A
_
GyeľmekáIđozataiĺakEmlékhelye Európai oktatási Központ |éttehozźĺsäról
hogy a MAV Magyaľ
hatźrozat 7. pontjában felhívta u,"^,"i\ fejlesztési miniiztert,
p,li"*""*. ui
útján intézkedjen a Jőzsěfvźrosi pályaudvar teri'iletén lévő lakások
iľánt. A hatátiđő
felszabadítása, valamint egyes helýszíni előkészítő munkálatok elvégzése
éľdekébena
2OI3' szeptember 1. napjaban keľült megáIlapításľa. A hatátozat teljesítése
egyeńętętt a
Budapest Jĺizsefváľosi.onkoľmźnyzat(a továbbiakban: onkormányzat)
MÁV Zrt-ve). A MAV Zrt. i||etékese arľól tźĺjékońattaaz onkormányzatot, hogyAza
Józsefuárosi pá1yaudvar teľületén lévő béľlőik bérleti jogát pénzben megváltják,
_
az
onko,-ány,ut J tekintettel arra, hogy Józsefváľosi lakosokľól van szó felajänlja
jelenleg hatályos
onkormánýzat területén történő iakásvásárlás lehetőségét.
éĺtékęsíteni.
ľendelkezések szeľint azonbanüres lakást nyilvános arverés keľetébenlehet

|39612013.

Korm.- határozatában
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július
19-én megtartott ülésén,2013.
b.) Az Önkormanyzat Képviselő.-testiilet e 2OI3.június
(v11. !5') számu, az onkoľmanyzat
15-i hatálybalépéssel megalkotta a 32l20i1
ne'yisoget elidegenítésénekfe'tételeiľől
tu'ajdonában álio nem lařás céljára sł',ęłna
onl.o'ň*vzat tulajdon ában źil'ő lakások
szóló' valamint a 33l2OI3 ' (VII. 15.i 'łi,ii ",
elidegenítéséről szóló ľendelętét.

Arészletťlzetésselvásároltonkormányzatilakásokésnemlakáscé|járaszolgáló
iztsi szerződésében rögzítetÍ fęlhatalmazással
a Kisfalu rľi.
helyiségek
'ł.'gu
"."t"b"n,
fizetése miatt hátralékot felhalmozó
ľendelkezik aľľa,hogy a vételtrĺés'ljetnem
adósokkal rész|etťĺzetésimegállapodást kösson.

A

megkötött

hogy u*"*y1b.n

adásvételi szęľződések

a ľészJetekkel elmaľadnak,

tar:talmaznakarra vonatk ozőanľenđelkezést,
m;sesetekben megvonhatjaarészIetťĺzetési
az Önkorm źnyzategyes esetekben megvonja,
vevők
to,,ĺuuiul.uan egyösszeg!9n kovetelheti. A
kedvezmén y, azaz-avételaľhátralékoia
Vannak
megkötését.
általában ilyen esetben is kérik J"i1 ,:ěr,letťrzetési 'mógállapódás foglaltakat sem tartják
megállapodaśuan

azonbaĺolyan adósok, akik azúj résźtetfrzetési
nem.célja, hogy - a sok
be és újból hátralékot halmo,ouy. ĺa. ĺ, onl.o'*-*yiatnaktartozások esetén a volt
el ."ń é'o
esetben az iĺgatżanpiaci éľtékenekn"gyedét
legyenek
kénýelen
árverczés következtében
lakásbéľlő vevők, az aďősságfejében töľř;ő
a részletfizetési megállapodásokról szóló
megváIni lakhatásuktól. A ňelyzet ľendezés ére
sza6ályokat ĺ ö gziteĺi kell a vonatko zó rendeletekben.
szőIő 33lf013. (VII. 15.)
c,) AzÖnkormány zat tu|Ąďorrában álló takások elidegenítéséľől
hatályos 1612005, 0V. 20.) számu, aZ
szźlmu ľendelet egy ponton a koľábban
szóló önkormányzati rendelettol
tnkormányzat tulajdon źhaĺá|lő lakások elidegenítéséről
önkormányzati tulajdonba került lakások
eltéľő rendelkezést tartalma z a Íérítésmellętt
hatályos ľende1kezés szeľint a vevot nem
vételárának ,n"gii'.to, e tźrgyábai, A koľábban
illetimegvételárkedvezméĺyavéte?áregyösszegűmegf,rzetése,vagy.ľész|etfizetésesetén
,ł. jelenleg hatályos rendeletből ezkímuadt,
a futamidő 1ejártaelőtti kiegyenlítése ".Jte,,.
ezért aľendelet kiegészítéseszükséges.

II.Indokolás

A Kormány

határozatźĺnakvégrehajtásának

rendeletének módosítása sztikséges.

a

seeítéseérdekében,az Önkormányzat
éto józsefvárosi

Jőzsefuáľosi pályaudvaľ teľülętén
tekintett e|
kötött adásvételi szerződések teljesítése
Iakosok lakhatásanak megoldása , a részletťlzetéssel
16/2005. (Iv.

A

Koľmány határozatára

valamint a koľábban hatályos
során felhalmozott vevői taľtozások ľendezése,
elidegenítéséről szóló önkormányzati
;ö:;äfi;;;ó"ĹÁ áĺyzattulajdonában allá larusok
lakás és ňelyiség elidegenítési rendeletek
rende1ettől eltéľő rendelkezés pontosítása a hatályos
módosításával lehetséges.

III. Jogszabályi köľny

ezet ismeľtetése

bekezdés a) pontjában és (2)
Képviselo-testü1et hatáskore az Alaptorvéĺy3f..cikk,(l)
szőIő 2,071 . évi CL)O(XIX' torvény 13.
bekezdésén,u luĺugyu.ľszág helyi tinto'rma"y ntak(:I

A

$(1)bekezdés9.pontján,u-zs.5-*,valamintalakásokéshelyiségekbéľletére,valamíntaz
és 58.
s"uuetyot,ól szóló 1993. évi LXXVn. törvény 54. $
e1idegeníté,til.,. uonaťl.oźo
"gy.š
$-án alapul.

IV. Diintés tartalmának ľészletesismeľtetése

nyilvános árverés keľetében lehęt
a.) A jelenleg hatályos ľendelkezések szerint iires bérlakást,
hatźrozathoz kapcsolódva, ki
értékesíteni' Altatfuozat végľehajtása éľdekében,a Koľmány
a veľSenyęńeÍési
kell emelni MÁV ;olt ňe,loi részére toľténő tires lakásértékesítést

"

A

szövegezés

keľült.
Íész'aľendeletbe beépítésre
fog1altak
kötelezettség alól, amelyre vonĄ1ó
haÍározaÍban
uroíi*",,tlsség, csak a Ko,äány
szeľint a versenye ńetésieljaĺás
teljesítéseesetén á11 fenn.

b.)Amunkavégzéssoránfelmeľtiltannakigénye,hogy'azolyanrész|etfizetésręvonatkozó
a rész|etťtzetésíkéľelmek
.ezeĺ
szabályokat ,e,'l"t","tu"n tar".'J-*?Éľ,ut,ĺ,,o]ii
szükséges 'rogzíteni. A részletf,rzetés
szabá|yait-,",,J"í.tu",,
általános
elbírálásanak
sításban.
g

*";h;ä'*asa toľtén*me a ľerrdeletmódo
lakások vételáľának
önkormány za'tr niajdonba keĺült
_ a korábbi
c.) A ľendeletben a térítésmellett
;ágtiirténik. A módosítás szeľint
feltételeinek

megfizetése," uä,,uiŕá ző hibakijfi;;;
tulajdonba keľült lakás
u ..e,ĺ.J, *jl.tt onkormanyzati
összhangban
ľendelkezésekke'
a bérlo élhet
nem adható' Iiedv"zményként
véte'áranem csokkenthető, abbólt"J".'*J"y
kiegyenlítése
a. u-uJ[ia,r,ät'a1ékfutamidő lejárta előtti
a rész|ętťĺzetéslehetőségével,ezméný'
so,un sem kaphat vételárkedv

V. A diintés célja, pénzůigyihatása
nęm ľendelkezik,
sztlmtĺra költségvetési hatássa',
A rende'et megalkotása az Önko tmáĺyzat
számolni.
soľánüevétel kieséssel
art;ť;;,amelyek
nem
rendelkezéseket
mive' olyan
'ehet
igényel.
A rendelet elfogađásafedezetet nem

Aľendeletmegalkotásźlva|afeladatellátóľatobbletmunkanemhaľul.
hogy azelőterjesztés
kéľema Tisztelt Képviselő-testületet,
érđekében
megvalósulása
A leírtak
tulajdonában
zzńois' ivll. 'rs.; ś.źyil,az Önkormźnyzat
1. számú mellékletében szereplő
.tiĺ.g*ĺteserál szóló onkormźĺĺyzatiľendeleta
h"l;iség"ř
szo'gáló
céljáľa
nem
á1ló
f. sztĺrnl mellékletétképező,
'akásszóló 3 s-ból alro, uju,nĺ.,,t az eigterjesztés
módosításarót
áb,iĺ aI.ő lakások elidegenítésről szóló
33lz0t3,(VII. 15.) szäm,(s', u, o,,l.o|.,iianíž"i!l199iflló ánkormźnyzati rendeletet elfogadni
z $-uor
önkormány

,utĺ,",łi,r''ňää",i.a,*Jűló

szíveskedjen.
Budapest, 2013. augusztus 16'

ďcsis Nľáté

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina

jegyző
nevében és m

a|JvélI'v
aljegyzo

ť/q*fu
20ĺj AUü f

6.

'"ł:*h'me1léklet: 3f|fOI3. (Vil. 15')
rendelet teľvezet

szźm'ő önkoľmányzati ĺendelet módosítása,

33ĺ2OI3'(vII. 1ś)szźlm,Lönkoľmányzati
2.sztĺĺrĺ.(lme1lék1et:
rendelet teĺvezęt

ľendelet módosítása'

.. /

32/2013.

2013.

(.

.B
..

.)

1.

számt melléklet
u d ap est JĺĎzs efváľo s O n ko rmány zati ren delet

(uI.

15.) számű az onkormányzattulajdonában á|ló nem lakás céljáľaszolgáló
helyiségek elidegenítésénekfeltételeĺrő| szóló rendelet módosításáról

A

Képviselő-testtilet az A|aptorvéĺy 32. cikk (2) bekezdésén, a lakások és helýségek
bérletére,valamint az eliđegenítésükrevonatkozó egyes szabályokró| szőIó, módosított 1993.
évi LXXVIII. tĺirvény58. $-ában, valamint a Magyaľországhe|ý önkormányzatairő| sző|o
f}II. évi CLXXXIX. ttiľvényben kapott fę|hata|mazás a|apján a kĺjvetkező rendeletet alkotja'

1. $ A

Rendelet IV. fejezete új alcímmel egészül ki:

Részletfizetés

21. $ (1)

A

ńsz|etťlzętés igénybevétęle mellett megvásárolt nem lakás céljáľa szolgźiő
helýségek esetében a vagyonkeze|ó szervęzet a vevő kéréséte,a vevő által, a rész|etťlzetés
során felhalmozott hátľalék megťrzetésére2 éves idotartamra rész|etťlzetésimegállapodást
köthet, amennyiben a vevőnek nem volt még nem teljesített részletfizetésimegállapodása. A
hátralékot a vevő, a megá|Iapodás megkötésének időpontjában hatályos Ptk. szeľinti, a
késedelmes f,rzetésľe vonatkozó kamattal növelten köteles egyenlő részletekben eladó tészére
megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltnál hosszabb időtaľtamú rész|ętflzetésengedélyezésérő|,
valamint a kamat mérsékléséľől.
elensedéséről a hatáskörrel ľendelkezó bizotÍság jogosult
dĺjnteni.
(3) Az (1) bekezdésbęn foglalt részletfizetési megállapodás megk<jtésévelkapcsolatban a
vagyonkeze|o szervezet szükség esetén, a hatásköľľel rendelkező bizottsźlg hozzźĄźlrulását
kérheti.
2. $ A Rendelet 21. $.a 22. $ számozásta, a22. $-a 23. $-ra, a 23. $ 24' $-ra, a25. $ peđig26.
$-ra módosul.

3. $ Jelen Rendeletmódosítás 2013. auguszfus 3O..ĺapján lép hatályba. Rendelkezéseit
mindazokban az esetekben alkalmazni kell, amikor az onkormányzatot aján|ati kötöttség nem
terheli.

Budapest,2013.

Riman Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgármester

Indokolás az onkorm ányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek
elidegenítésénekfeltételeiľől szóló tinkoľmányzati rende|ethez
Általános ĺndokolás

A munkavégzés során olyan részletfrzetésikérelem került benýjtásra, amelyre vonatkozó
rendelkezések nem kerültek megllatfuozásra, ezért a rész|etfrzetési kérelmek elbírálásának
álta'l áno s szab á|y ait rendel etb en sziik s é ge s r o gziteni.
A rendelet megalkotása az onkormźnyzat számźna koltségvetésihatással nem rendęlkęzik,
mivel olyan rendelkezéseket nem tarta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni.
A rendelet megalkotásźwa|

a feladatellátóra többletmunka

nem hárul.

Részletes indokolás

A részletťlzetésikcitelezettség nem teljesítése miatt hátralékot felhalmozó vevők tital, a
hátralék részletekbe n töľténő me gfi zetésénekfeltéte |eit taúa|mazza.
2. $ A 2I.22.23.24.25. $ számozásźra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
3. $ A hatź.Jyba léptető rendelkezések.
1. $

(vu. 15.) Budapest Józsefváľos
onkormánvzati rendelet

3f/2013.

az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljáľa szolgáló helyĺségek
elidegen ítésének feltételeĺľől

../2013. (....) Budapest Józsefváľos

Onkoľmányzati ľendelet

32ĺ2013. (vil. 15.) szńműaz
onkormányzat tutajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésénekfeltételeiľől szólĺó ľendelet

módosításáľól

A Képviselő-testület az A|aptotvény 32. cikk
(2) bękezdésén,a lakások és helyiségek
béľletére,valamint az elidegenítésükrę
vonatkozó egyes szabályokľól szóló,
módosított 1993. évi LXXVIII' törvény 58.
$-ában, valamint a Magyaľország helyi
önkormányzatairól szóló 20II. évi

CLXXXX.

torvényben kapott felhatalmazás
a|apjáĺ a kĺjvetkező rendeletet alkotja.
I.

FEJEZET

Ár,ľa.I,Áľos RENDELKEZE SEK
A ľendelet lĺlatá.Jya
1.

$ (1) A

rendeletben meghatározott

kivételekkel a rendeletet kell a|ka|mazni az
onkormanyat tulajdonában á11ó helýségek
adásvétel útj án való elidegenítésére.
(2) Jelen rendelet a|ka|mazása alól kivétel:

Đ az
b)
c)
d)

eIiđegenítésrenem elővásárlási jog
alapján keľĺilsor, vagy az elidegenítés
nem az elhelyezésre jogosult jogcím
nélküli haszná|őja részéret<iľténik,
az elidegenítésjogcíme nem adásvétel,
a vevő kivá|asztására versenyeztetés
útján keľiil soľ'
az éptilet vagy az épületben lévő

valamenný helýség (vagy valamenný
lakás és helýség) egyszeffe azonos

vevőnek keľül elidegenítéséľe,
helyiségre
jogviszony
fennálló bérleti
előzetes
megszüntetésénekvagy a helyiség
előzetes kiiirítéséneka feltételével
tĺjľténik.

e) a helýség elidegenítésea

(3)

A

bérbe adott helýségre vonatkozó

szabálvok érvén

az o|yan helýségre is,

A Képviselő-testtilet az Alaptorvény 32. cikk
(2) bękezdésén,a lakások és helyiségek
bérletére,valamint az elidegenítéstikre
vonatkozó egyes szabályokról szóló,

módosított |993, évi LXXVII. törvény 58.
$-ában, valamint a Magyaľország helý
önkormányzatairól szőIő 201t. évi
CLXXXX. torvényben kapott fe|hata|mazás
alapján a következő

ľendeletet alkotja.

amelynęk nem bérlője, hanem elhelyezésre
gosult haszĺáIőja v an.

jo

(4) A

ľendeletben nem szabá|yozott

kérdésekbeĺaz Ltv. és a Ptk., a Nemzeti
Vagyonról szóló t<irvény, valamint a
Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
vagyoĺátó|, a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati
rendelet, valamint aZ onkormányzat
versenyeztętési szabá|yzatáĺak rendelkezései
az kányadők.

Az elidegenítésselkapcsolatos
feladatokban ľésztvevők

2 $ (1) A

ręndelet batá|ya a|á tartoző

helýségek elidegenítésévelkapcsolatos

tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĹilet
gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi

jogok gyakoiésára, a rendeletben
megfiatározott
esetekben a
Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot
(továbbiakban: tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság) hata|mazza fel. A tulajdonosi
döntések előkészítésétés végrehajtását a
fęladattal megbízott vagyonkeze|ő szerv ezet
végzi e|.

(2)
100 millió forintot meg nem haladó
^ éľtékűhelyiség elidegenítése esetén
foľgalmi
a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság,
ezen értékenfelül a Képviselő-testĹilet dönt
az elidegenítésrol és az eladási ajánlat
kiadásáról, továbbá d<int adásvételi

szerződéssel,

annak módosításával

és

megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket' amikor a döntés az
érté|űatártó l fli g getl entil a Képv i s e l o -te sttil et
hatásköre.

(3) Ha a rendęlet a döntés jogosultjaként
mást nem jelöl ffieg, aZ elidegenítéssel

kapcsolatos ftllajđonosi jogokat a hatáskörrel
rendelkező bizottság gyakorolj a.

(4)

A

(2)-(3) bekezdés nem érinti a Kt-nek

azt a

jogátt, hogy bármely helýség
tekintetében közvetlenül
akorolia az

elidegenítéssel kapcsolatos

jogokat.

tulajdonosi

(5) Az elidegenítéssel kapcsolatos döntésęk
előkészítéseés végľehajtása' valamint az
eliđegenítésifelađatokosszehangolása a
feladattal megbízott vagyonkez e|ő szerv ezet
feladata.

(6) Az
előterj

e

szté st

elidegenítéssel kapcsolatos
és

döntési

j

avaslatot a feladattal

megbízott vagyonkezelő szewezet készíti
elő.

Éľtelmező ľendelkezések
3 $ A rendelet alka|mazása során:

a) a helyiség béľlőtársaira a
b)

c)
d)
e)

bérlőre
vonatkozó szabályok érvényesek,
jogvitás eljaľásnak kell tekinteni a peres
és nem peres bírósági eljárást,
bérbeadó
az
onkormánvzat
helyiségeinek kezelését,üzemeltetését,
fenntartását végzo megbízottja ( a
továbbiakban: Vagyonkezelő) is,
műemlék helyiség és műemlék épület
a|att az 1991. évi XXXIII. törvény 52. $
(1) bekezdés Đ pontja szerinti
műemlékeket is éľtenikell,
HVT terĹilet: az onkormányzat helý
város-rehabilitációs teľĹilet kijelöléséről

ésaterĹiletenarehabi|itáciő

Đ
g)
h)
Đ

i)

megvalósításźrő| sző|ő 3212001. (X. 26.)
rendeletében meghatźrozott városrehabilitációs tęrület'
üres helýség az is, amelýk még nincs
kiürítve, de a helyiségnek nincs béľlője
vagy elhelyezésľe jogosult használój a,
az ę|adási aján|at kiadásźra, valamint a
ľendeletben
szerzódéskĺjtésree
megállapított hatáľidők a hiánypótlás
teljesítésévelnflnak meg,
a helýségek elidegenítésével,illetve
kapcsolatos
megvásáľlásával
ný|atkozatokat írásban kell megtenni
egy év a|att 365 napot kell éĺteni,
ha a kijelölésľől hozott döntés mást nem
tafta|maz az épi|et elidegenítésre való
kiielölése esetén a bennük lévő

helýségek is elidegenítésre kijelöltnek
tekintendők,
k)

az

épületben egyes helyiségek is

kij el<ilhetők elide genítésre

l)

az elidegenítésre való kijelölés nem
jelent kĺitelezettség váL|a|ást a helýség
eladására és nem teľemt alaný jogot a
helýség megvásárlásáľa,

m) a helyiség közművesítése: a helyiségnek

akozcéIu villamos-, víz-, csatorna., gázés távhő ellátási vezętékhźůőzatbava|ő
bekĺjtése, illetőleg azt pótló házi

n)

központi berendezés létesítése,
az abér|eti szerzódés minősül több, mint
10 éve fennálló határozatlan időľe szóló
szerződésnek, amelyet a jelenlegi bérlo
vagy az kötött meg, aki lután a bérleti
jogviszonyt a jelenlegi béľlő folytatta,
nęm értve ide a gazdasági társaság
a|apitásával történt jogutódlás esetét, ha
nem az előptivatizźrciő során bérleti
jogot szerzó bérlő alakított gazdasági
táľsaságot,

o)

a rendelet hatźiyba lépéseutźn
kérelemről és

benyújtoĺ

jognýlatkozatrő|

való

onkormányzatr

d<jntésre vonatkozó előterjesztés
elkészítésénekés döntésre való

p)

előterjesztésének határideje a beadvány
iktatásának napját követő munkanapon
kezdődik,
a kérelemről és jognyi|atkozattőI töľténő
ĺinkoľmányzati döntésről való
válaszađási határidő a
döntés
k<jvető
meghozata|ának napját

munkanapon kezdődik
esetekben

a

és

ilyen

napokban meghatátozott

határiďő alatt munkanapokat kell éľtęni.
q)

az

źi|am elővásárlási jogľól lemondó
nýIatkozatának hatáľideje, az ajän|at
íľásbanigazo|hatő koz|ését k<jvető 35
nap.

II.

FEJEZET

ELIDEGEľÍľľsÁr,ľa.I,Áľos
FELTETELEI

Elĺdeeenítésľevaló ki

4' $ (1) A

helýségek elidegenítésének

feltétele, hogy az épületet, valamint a benne
lévő helyiségeket a Képviselő-testület
elidegenítésre kij elölj e.

Az épület elidegenítésre való kijelölésére
vonatkozó előterjesztést a lakás és
(2)

helyiségbér|ők 25 Yo-a áIta| benýjtott vételi
kérelem a|aján a feladattal megbizott
vagyonkezelo szewezet készítiel.

(3) A HVT terĹileten lévő éptilet, illetve a
benne lévő helyiségek elidegenítésre töľténő
kijel<iléséhez a

Rév8 Zft.

nýlatkozata

szükséges..aľró1, hogy az e|iđegenítésnem
ériniti az onkormźnyzat és a Rév8 Zrt. HvT
tenilettel kapcsolatos szerződéses
kötelezettségét.

() Az

épület va1y a helyiség elidegenítésre
való kijelölése nem jelent elidegenítési
k<jtelezettséget. Az egyes (béľelt vagy üres)
helyiségek elidegenítésérőla 2. s Q) szerint
aZ eladási aján|at kiadásával kapcsolatos
döntés meghatározásáva| egyidejűleg dönt a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság.

Elid e gen ítésből |ł'izárt és a hozzájá ru
elidegeníthető helyiségek

lá

s

sal

5. $ (1) Nem elidegeníthető a helyiség:

a)
b)

amig

az

onkormányzat költségvetési

szervének rendelkezése alatt ál1,
amíg rá vonatkozóan az e|idegenítési és
terhelési tilalom fennáll'

c) ha a

helýségľevagy aZ épületre aZ
építésügyihatóság határozott idejű,

illetve ideiglenes

fennmaradási

engedély adott,

d) amíg hatátozott időre vagy
e)

feltétel
bekövetkezéséig van béľbeadva,
?ľíg a béľlőjéneka tulajdonos

onkormányz,attal, vagy

ĺinkormányzati
bármilyen,

a7,

vagyonkezelokkel
helýségbérlettel

kapcsolatosan felmerülő, valamint a
kozszolgä|tatókkal szemben tartozása
van,

t0

Đ

a bérleti (használati) jogviszon\rt, vagy a

bérleti díjat érintő jogvita jogerős
befejezéséig,

g) ha bérlője helyiséggel kapcsolatos
jo gszabéiyban e|óírt,

agy szerződésben
a bérbeadó
felhívásra sem teljesítette, amíg a bérlo
v agy használó a kötelezettségének eleget

vállalt

h)

Đ
j)
k)
l)
m)

v

kötelezettségét

nem tęsz,

építésrendészetie|járással vagy erľe okot
adó korülménnyel érintett, aZ eljárás
jogerős és végľehajtható határozatta|
t<irténő befejezéséig vagy aZ eljárás
egyéb módon tĺirténtmegszüntetéséig,
ha a helyiséget magába foglaló épület
HVT teľületen van, amig az épületre
ezen e|őír ćtsok érvényesek,
amig a helýség vagy a helyiséget
magába foglaló épület nincs
elidegenítésre kijelölve,
ha a helyiség elidegenítéséta Képvisel<ĺtesttilet megtiltotta, amig a tilalom
fęnnáll,
ha źúa|akitźsra,koľszeľűsítésre,
felújításľa,bontásra kijelölt épületben
van' amig a munkálatokat el nem
végezték,
a bérleti szęrzóđéskeltétől szźlmitott 3
hónapon beltil.

(2) Azt, hogy az (1) bekezdés e)

pontja

szerinti tartozźs, mint kizźrő feltétel nem áll
feĺlrl, az adásvételi szeruodés onkormányzat
á|ta|i a|áirása előtt kell a vevőnek igazo|nia.

A

(1) bekezdés d) pontja szerinti kizárő
feltétel alkalmazása aIő| a feladattal
megbízott vagyonkezelő szęrvezet
javas|atáta az ér1ékhatártól fiiggően a
Képviselő-testĺilet, vagy a fulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság adhat felmęntést.
(3)

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat

a

rendelet hatá|yba lépéseelőtt elidegenítésľe
már kijelölt helyiségek (éptiletek) esetébęn is
a|ka|mazni kell, kivéve, ha a ľendelet
hatáIyba lépéséiga helýségre az eladási
ajźnIat már kiadásra kenilt.

5)A3

tul bérbeadott nem lakás

il

cé|játa szo|gáIő helyiségek aZ alábbi
feltételek telj e sülé se e setén elide geníthetőek :
a) a helýséget is magában foglaló, legalább
10 albetétből á||ő épületben az
önkormányzati tulajdon legfeljebb
albetét, vagy

b) a

helyiséget

is

3

magában foglaló

épületben az onkormányzati tulajdon

mértékelegfeljebb 50Á, vagy

c) a

helýség éľtékelegfeljebb 8 millió

forint.

A3

éven tul béľbeadott nem lakás
cé|jźraszolgá|ő helýségek _ amennýben az
eliđegenítés
ezęn rendelet alapján e|végzett
megtéľĹilésísztmitás a|apján az elidegenítés
(6)

javára megtérül és az
jogszabźůybanem ütközik

köľülmények

elidegenítés
további
vizsgáiata nélktil

elidegeníthetőek.

Haľmadik személy hozzájáru|ásával
elidegeníthető helyiségek

6' $

(1) Harmadik szemé|y hozzájárulását

Qőv áhagy ását) igénylő esetek:

Đ a jogosult járulhat hozzá az
helýség
elidegenítéshez,ha
b)
c)

béľlőkij elĺilésijoggal érintett,
Alkotómúvészęti
a
Magyar
Koza|apitv ány j őv źthagy ása szükséges az
elidegenítéshez, ha a helyiség műterem,
a
Forster Gyula Nemzeti
orokséggazdálkodási és Szolgáltatási

K<izpont jővźhagyása szükséges aZ
elidegenítéshez,ha helyiség mtíemlék

vagy ilyen épületben van,

d) az életvédelemcé|jait szo|gá|ő

helyiséget Fővárosi Polgáľi Védelmi
paľancsnokság hozztĄtĺru|ásźna| lehet
elidegeníteni.

(2)

HVT tertileten lévő helyiség esetén a

^ Zrt' nýlatkozatát kęll kérni arna
Rév8
vonatkozóan, hogy az elidegenítésrę való

kijelölés óta toľtént-e olyan vá|tozźs, ami

miatt az elidegenítés érinti az onkormźnyzat
teľtiletét éľintő
szęrzőđésesk<jtel

és a Rév8 Zrt. HVT

T2

(3) Harmadik személy hozzźĄźlruLäsćú

Qővahagyását) a bérlő kĺiteles aZ ęladási
ajánlat kiadásáról szóló tulajdonosi dĺintés
meghozataláig beszerezni. Eladási ajźn|at
kiküldésére vonatkoző döntés a hozzájárulźs

hiányában nem hozhatő. Amennýben a
hozzź$źtruIásra(jóvahagyásra) jogoult
ný|atkozatát kikötésekkel adja ki, azokat az

adásvételi szerződésben rogzíteni, és a

vevőnek vállalnia kęll.

Az elővásáľlási jog bŁtosítása
7. $ (1) A helýséget, azLtv-ben szabáIyozott

elővásárlási

jog aIapjźn érték,határtő|

fliggetleniil a béľlővásárolhatja meg. A
bérlőn kíviil más személynek - a bérleti
jogviszony megszűnése előtt _ csak akkor
lehet elidegeníteni, ha a bérllő elővásárlási
jogáva| nem él.

(2) Ha nem a béľlőveszi meg a helyiséget, a

vevőnęk vállalnia kell, hogy

aZ

onkormányzatnak teljesítendő vételáron
felüI a bérlrő számára legkésőbb a bérleti
jogviszony megsziĺnésekor megtérítia

béľbeadó által meg nem térített,továbbá a
forgalmi éľtékmeghattnozásánáI a béľlő
javára figyelembe nem vett - éľtéknövelő
beruházásai ellenértékét.Ha eľről a béľlőés a
vevő között nem jcin létre megállapodás, a
helýség nem adható el.

(3) A

béľlőtáľsak

ellenkező

megállapodásuk hiźlnyában együttesen
gyakorolhatják a helyiség megvásárlásával
kapcsolatos jogukat. Ha a bérlőtársaknak az
eladási ajźln|at elfogadásával kapcsolatos

nyl|atkozata ęItérő közlést nem tartalmaz, azt
úgy kell tekinteni' hogy a helyiségen egyenlő
ar ányí tulajdont kívánnak szerczni.

(4) Az

aclásvételi szętzódés tervezetét
valamennyi bérlőtáľsnak el kell juttatni,
fiiggetlentil attól, hogy valamennyi bérlotárs
élt-e bejelentéssel. Ha a bérlőtársak aján|atot
elfogadó ný|atkozatai nem egybehangzőak,
az aián|atot nem
azt usv kell tekintenr

t3

fogadták ęl.

A

béľlőtárs más bejelentése és

ĺyi|atkozata a másik béľlőtársľa- eltérő

megállapodásuk hiányćlban- nem hat ki.

(5) A

táľsbérleti helýségrészekakkor

elidegeníthetők, ha az ęIozętęs nyilatkozatok
szerint egyidejűleg mindegyik társbérleti
helýségľészmegvásźlrlásra kerül, vagy ha az

üľes társbérleti helýségľészta

másik

társbérleti helyiségľész bér|oje megvásárolj a.

Üľes helyĺségeladása

8. $ (1) Az.. elidegęnítésreátadott üres
helýséget az onkorm áĺyzat versenyeztetési
szabályzata szeľint kell értékesíteni.
(2)

Az

és a

(1) bekezdés a|ka|mazása alól kivétel,

tulajdonosi bizottság đöntésével

elidegeníthető a helyiség,
a) ha az legfeljebb 10 m"^ alapterületű, és a
k<jzvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa
csatolás céljából kívánja megvásárolni,
fiiggetlenül attól, hogy a helýség mikor
került utoljára bérbeadás útján
hasznosításra
b) ha az 10 MFt forgalmi értékalatti, több
mint 1 éve nem került béľbeadás útján
hasznosításra és a megvźlsáľlására
kérelem étkezett.

III.

FEJEZET

A VETELI SZÁNDÉK ÉSAZ ELADÁSI

AJÁNLAT

Az

9. $ (1)

ađásvéte|iszerzoďés megkĺitéséľe

a vevő és aZ oĺ.lkormányzat
kezdemény ezésre e gy ar ánt soľ keľülhet'
(2)

A

vételi szándék bejelentése során

a

bérlőnek nyilatkozni kell, hogy

Đ aZ

C)nkormányzattal

és közüzemi

szo|gá|tatőkkal szemb en nincs tartozása,
onkormányzatta| szemben perben
nem áll,
a bérbeadó hozztĘáru|ásával elvégzett,
meq nem téntett bęruhäzásainak értékét

b) az
c)

t4

a foľgalmi értékbenérvényesíteni
kívanja-e.

(3) A vételi szánđéknyi|atkozathoz

mellékelni kell:

a) a bérleti díj
igazo|ást,

b) a

megťrzetéséről szóló

bérbeadó á|tal

30 napon

belül

hitelesített bérleti szerződést,

c) az

érvényesítenikívánt éľtékn<jvelő
beruhazások megjelölését, elvégzésük
évétés hitelt érdemlően igazo|hatő
költségét,

d) a

bérlőkijelölési jog jogosuldának

el ad ásho

z

v

aZ

a|ő ho zzái áru|ás át.

Az értékbecslés

10. $ (1) A jelen rendelet

a|apjźn
elidegenítésre kerülő helyiség beköltözhető

forgalmi értékétaz elidegenítésľőlés aZ
eladási ajánlat megküldéséről szóló

előterjesztés elkészitésęelőtt kell
megállapítani' Az értékbecslésköltségeit az
onkormányzat viseli, ha:
a) olyan helyiség felkínálása történik
elidegenítésre, amel5rre nem jelentettek be
vételi szándékot,
b) a vételi szándékot bejelentő
költségére e|végeztetett éľtékbecslés
ellenőľzése céljából a Képviselő-testtilet,
vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
ľendęli e| azűj éľtékbecslést,

helyiség(rész) értékelése
c) üres
töľténik.
Más esetekben az éľtékbecslésköltségeit a
vételi sztlnđékbejelentője viseli, ideértve a
vételi szándék bejelentője á|taI készíttetett
értékbecslésjelen rendelet szerinti
felülvizsgál atänak a költségeit is.

Az

értékbecslésta feladatta| megbizott
vagyonkezelő szervezet źlta| megjelölt
éľtékbecslőikcĺľből az ľendeli meg, aki a
költséget viseli.

(2)

(3) A vételi szándék bejelentőjének

az

értékbecslésmegÍendelésérevonatkozó
felhívást a ťeladattal me sbízott

ze|ő
t5

szetvezet akkoľ adhatja ki, ha az épiiletben

lévő helyiség elídegenítéséľdękébęn

kijelölésre került, és a rendelet, valamint a
benýjtott iľatok a|apján a helýség _ az 5. $

(3)

bekezdése a|apján felmentéssel -

elidegeníthető.

() Az

éľtékbecslésmegrendelésére és az
éľtékbecslés,a feladattal megbízott
vagyonkezelő szervezet részéret<jrténő
megküldésére legalább 30 napot kell
biztosítani. Ha az értékbecslésta vevő 30
napon belül nem rendelte meg, kérelmét
visszavontnak kell tekinteni.

11. $ (1)

Az eladási

aján|atrő| szóló dontés

soľán a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság az értékbecslo,illetve a szakértő
által meghatározott értékekfelülvizsgálatát

kérheti, vagy más értékbecslőtől új

értékbecslésbeszerzésétrendelheti el. E
jogosítványok értelemszerűen a Képviselőtesttiletet is megilletik, ha az e|adási ajtn|at
kiküldéséről a Képviselő-testtilet dönt. Az
elidegenítésre vonatkozó jogosultság

értelemszenĺenmagában foglalja

aZ

elidegenítés megtagadásának jogát is.

(2) Ha az onkormányzat

ajźn|ati
eladási
forgalmi érték
ajźnlatban közölt
felülvizsgá|atát a vevő kéri, a kérelmet a
fiiggetlen szakérto állásfoglalásának
ismertetése mellett az értékhatáľtól fiiggően a
Képviselő-testtilet, vagy a tulajdonosi

kötottségének határidején belül

az

jogokat gyakorló bizottság elé kell
terjeszteni. Az ajánlati kötöttség id<ĺtanama

a forgalmi értékfelülvizsgálata
iľánti kérelem előterjesztése és az
ilyenkor

értéI<határtól fliggően a Képviselő-testület,
va1y a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság
állásfoglalásának kézhezvéte|e közotti
időtatammal megno.
(2)

Az értékbęcslés365 napig

érvényes.

Az eladási ajánlat
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12. $ (1) Az elidegenítéselőtt vizsgálni kell
és az elidegenítésről és a véteIárről szóló
előterj esztésnek taľtalm aznia ke||, külön<jsen:

Đ a helýség alapterületét és fekvését,a

b)
c)

helýségben folytatott tevékenységet,
a szabályozási terv és aZ építésügý
hatósági és helyiséget (épületet) érintő
előírásait, amennyiben ilyenek vannak
a helýséggel (épülettel) kapcsolatos

testĹileti

és bizottsági

döntéseket,

amennýben ilyenek vannak
a
đ) beköltĺizhető foľgalmi értéketa vevő
jav źra elismeľt éľtéknĺivelőberuházások
figyelembe vett éľtékét,a véte|árat, a
v é,elźrmegfi zetésénekfeltételeit,
e) a vevőt terhelő kötelezettségeket,
Đ az előterjesztéstől számított 5 éven beliil
bérbeadott helýségek esetében a közĺis
költséggel csökkentett béľleti díját 8 évre
számitva. az 5 éven túl bérbeadott
helýségek esetébęn 10 évre szźlmítlla,
g) a bérleti jogviszony kezdo idő
időpontját, és a béľletijogviszony
idótartamát,
h) a ťlzetett bérleti đíjmikoľ kertilt
meghatározásta,
i) a bérleti díjakról sző|ő hatátozatban
foglaltakhoz képest voltak-e csökkentő
tényezők a bérleti díj megállapításakor,
j) a szerzőđésrogzíti-e a fogyasztői
ánndexhez igazodő bérleti díj-emelés
lehetőségéta bérbeadó észérol.
k) ha a helýség aZ elidegenítésre
vonatkozó előteľjesztés időpontjában
L\gyanaffa a tevékenységĺekerülne
bérbeadásra, milyen bérleti díj bevétel
eléľésérelenne lehetőség a 8, illetve 10
év alatt.

(2) Az

elidegenítésjóváhagyáséxal
kapcsolatos előterjesztésben kötelező
felttintetni az ingat|anforgalmi éľtékbecslés

helý ség áL|apotár

a

vonatkozó elem eit.

13. $ (1) Eladási aján|at a tulajdonosijogokat
gyakorló bizottság döntése a|apjźn adható ki
a vevő tészére.
(2) Az aján|ati kotöttség akézhezvétel napján
kezdődik és 30 naois tart. Az ián|ati
T7

kötöttséget

a

vevő kéľelméreegy alkalommal

30 nappal a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság dĺjntésenélkül a vagyonkezelő
szewezet meghosszabbíthatja' További egy

alkalommal történő hosszabbításról
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt.

(3) Az

a

eladási ajánlatnak :artalmaznia kell,

kül<jn<jsen:

a)

a helýség címét,ingatlan-nýlvántartási

b)

adatait, alapteľĹiletét,
bér|ó javára figyelembe vett értéknövęlő

beruházásokat, a helyiség bekĺiltözhető
forgalmi értékét,véte|árat, a vételár
rendęletben
megfizetésének a
szab á|y o zott fel tétel eit,

c)

a vęvő

á'|ta|

valamint

d)
h)
Đ

várhatőan ťlzetendő közös

költség méľtékétm,ĺhő,ap, vagy
tulajdoni hányađ/hónap bontásban,

a fennálló

célbefizetés(ek)

mértékétés hátralévő futamidej ét,
az ajánlati kötöttség idejét,
a v éte|ár m egfi zetésénekfeltétęleit,

a rendelet szeľint a vevővel

kĺjzlendő
ajźnlat
jov áhagy ása során tett kikotéseket.

figyelmeztetéseket

és aZ

(a) Ha az e|adási aján|athoz képest a vevő a
szerzőđésfeltételeit módosítani kivánja, a
vevői igény elfogadásáról vagy elutasításáľól
aZ 12. $ (1) bekezdés éľtelemszęnĺ
a|ka|mazásával a rendeletben szabá|yozott
érté|úatćĺrto|
fiiggően a Képviselő-testtilet
v agy a tulajdonosi j ogokat gyakorló bizottság
d<int.

Az eladási

közölni kell, hogy
aZ ajtln|ati kötöttség hatáńdejének |ejarta
után tett vevői nyilatkozatok a|apjźn aZ
(5)

ajźn|atban

adásvételi szerzőđésnem k<jthető meg és az
eladási ajánlattő| eltérő vevői nyilatkozat

esetén nem

kell

döntést kéľni,hanem

kell a vevőt, hogy a

vételi
szándék ismételt bejelentése esetén új eladási
aján|at kiadásáról töľténhet döntés. Ilyen
esetben az eladźsi aján|aftő| szőIő, a rendelet
előírásai szeľint készítettelőterjesztésben az
e|ózmény eket i smeľtetni kell.

tájékoztatni

l8

IV. FEJEZET

A FoRGALMI ÉRTÉrns

a.

vnrpI,Án

A foľgalmi éľtékmegállapítása
14. $ (1)

A

forgalmi értékmegáIlapitása
értékbecslésalapján történik, amelyet úgy
kell elkészíttetni, hogy az tarta|mazza az
elidegenítésre kerülő helyiség, az ép.jlet, és a
hozzátartoző telęk jogi helyzetével és
műszaki állapotával cisszefiiggő tényeket,
továbbá a fotga|mi értékmeghatározásźú
befolyásoló egyéb adatokat.

Az értékbecsléssorán meg kell hatátozni,
hogy az éĺtékbecslésidőpontjában érvényes
(2)

forgalmi értékébenmilyen

hányadot
értékbecslés
időpontj ától vi s szamenől e ge sen számitott hét
éven belül - elvégzett azon beruhtnźsaí,
amelyeket a jelen rendelet alapjźn a béflő
javára figyelembe kellvenni. Az értékbecslés
elkészítésesoľán csak azokat az értéknove|ó
beruházásokat kell felmérni, amelyeket a
bérbeadásľól való megállapodás (a bérbeadó
engedélye alapjćtn) az a bérlo végzett, aki a
helyiségnek az értékbecslésidőpontjában a
bérlője.

képviselnek a

bérlő az

(3) A (2) bekezdésben meghatźrozott
korlátozások a|ka|mazása a|ől a bérlő
kérelmére a tulajdonosi jogokat gyakorló

bízottság felmentést adhat és hozzájéns|hat a
hét évnélrégebben végzett, valamint a béľlő
jogelődje álta| végzett éľtéknĺivelo
munkálatok forgalmi éľtéketbefolyásoló
hatásának megállapításához is, ha a (2)
bekezdésben meghatźlrozott koľlátozások
a|ka|maztsa a
bérlővel szemben
tisztességtelen üzlęti magataĺtäst valósítana
meg.

(4) Azok a munkálatok vehetok figyelembe a
bérlő javára értéknövelő beruházásként,
amelyeket a bérlő - a bérbeadóval való

munkálatok elvégzéseelőtt

történt

megállapodás vagy a bérbeađóengedélye
a|ap1án, a szükséges hatósági és más
birtokában a helvi
t9

közművesítése, romos vagy pincei helyiség
helyreállítása' üzlethelyiséggé(például:
étteremmé,műhellyé) való kialakítása, a
helýség alapteľületének építésútján való
növelése, vizesb]okk kialakítása vagy
számuk növelése érdekébenmint építési,
szeľelési munkát v égzett.

A béľlő tita| bérbeadó térítésés
bérbęszámitás nélkül létęsítettgaléna
(3)-(a) bekezdésben
esętében a
(5)

meghatfuozott korlátozásokat nem kell
alkalmazni és ga|éria értéknĺjvelőhatása

figyelembe vehető a vevo javára,ha a ga|éria
után bérleti díj megállapitásra keriilt.

(6) Az értékbęcsléssorán figyelembe kell
venni, hogy az Ltv. a|apján az épulet egyes
elemeinek karbantartásáról, felújításáról,

pótlásáról, cseréjérola béľlőkoteles
gondoskodni.

(7) Nem vehetők ťrgyelembe a béľlő javára

értéknövelő beruházásként azok

a

munkálatok sem, amelyeket a bér|o azért
végzett el, hogy a helyiséget az abban
folýatni kívánt
tevékenységének
gyakorlásához szrikséges módon kialakítsa,
felszerelj e, illetőleg bęr enđezze.

(8) Azokat a munkálatokat, amelyeket a
bérlőnek kellett (és kell) a béľbeadóval

szembeni megtérítésiigény nélktil végeznie
[(6) és (7) bekezdés] a bérlő javźra akkor
vehetők f,rgyelembe,ha a bérbeadó és a béľlő
a munkálatok elvégzéseelőtt írásban úgy

állapodott ffieg, vagy

a bérbeadő

a

munkálatok tulajdonosi engedélyezése során
úgy nýlatkozott, hogy a munkálatok
ellenértékéta bérlőnek megtéľíti.

(9) Amennyiben a bérlo a bérleti díj
megá||apitása során az alacsonyabb bérleti

díj mellett vál|a|ta a helýség saját költségén
t<jrténő felújítását, helyreállítását' úgy a
forgalmi értékmegá|IapitásánáI csökkentő
tényező nem vehető figyelembe a bérl'ő
ráfordításai címén.
15.

Az

étékbecslésa hel
.,^

beköltözhető forgalmi értékévelkapc solatban
legalább három értékęttartalmazzon..
a) a helyiség beköltözhető forgalmi értékét,
fiiggetlenül attól, hogy abérlo bármilyen
munkálatot végzett-e a helyiségen,
b) ha van megállapodás vagy bérbeadói
nyilatkozat a bérlői beruházások
megtéľítésé
rő|, a bér|ő jav ára f,rgyelembe
vett éľtéknövelő beruházások
bekciltözhető foľgalmi éľtéken[a) pont
szerinti értéken]belüli osszegét,
figyelembe véve a a fulajdonosi jogokat
gyarkorló 14. $ (3) bekezdése alapján
hozott döntését és a 14. $ (5) bekezdését
is.
c) az a) és b) pont szerinti forgalmi áték

kiilönbözetét, vagyis

a

bérlő javźła

ťrgyelembe vett éľtéknövelő beruházások

nélkül számított beköltc}zhető foľsalmi
értéket.

(2) A bérlő javára

figyelembe vett
értékn<jvelő beruházások esetén az

éĺtékbecslésbenszerepeltetni kell, hogy:
a) milyen értéknövelő munkálatok
figyelembe vétele t<jrtént,
b) az éĺtéknovelőmunkáIatokat a béľlő _
hét éven belül - melýk évben végezte
el,
c) a bérlő az értéknovelő munká|atokat a
bérbeadó írásbeli hozzájáru|ásáva|
végezte-e el, s rendelkezésľe á||-e a
bérbeadó ný|atkozata a munkálatok
megtéľítéséről,
đ)töľtént-e az éľtéknĺjvelőmunkálatok
miatt térítésÍizetésea bérlőnek vagy
bérbeszámítás, s ha igen milyen összeg
erejéig, abból milyen összeg beszámítás
a történt és milyen összeg beszámitása
van még hátra,
e) a bér|ói beruházások a béľlő
beruházások
számvitelében
aktiválásakor _ milyen összegben voltak,
illetve vannak ný|v ántartv a,
Đ a béľlői beruházások a bérlő
(szrĺmviteli
könwelésében
ný|v áúartásában) - az értékcsökkenési
leíľásokat figyelembe véve milyen
ö sszegb en varmak nýIv ántartv a,
a béľlői beruházások avulását'

fI

h)

a tulajdonosi jogokat gyakoľló bízottság
a 14. $ (3) bekezdése a|apján mely
munkálatok esetében engeđéLyezzea
bér|ő javáľa való figyelembevételt, és
milyen értékben.

A vételáľ alapját képező forgalmi éľtéket
úgy kell megállapítani, hogy a helýség
beköltözhető foľgalmi éľtékébőlt(1)
bekezdés a) pontja] le kell vonni a bérlő
(3)

de a bétbeadő źital
béľbęszámítás útján vagy egyéb módon a
béľbeadó ilyen értelmű nyilatkozata ellenére
meg nem téľítettértéknövelő beľuházások
bękoltözhető forgalmi értékęnbelüli
összegét, s a kapott összeghez hozzá' ke||
javźtra figyelembe vett,

adni a b érb eadó által
megtérítettösszeget.

b

érb es

ztlmítźsiĺjáĺ mźłr

16. $ Térítésmęllett

onkormányzati
tulajdonba keriilt helýség esetében a szęrzést
követő 5 éven beliil a forgalmi értéket_
külön énékbecslésęlkészítésęnélkiil _ a

beszerzésihekerĹilési értékalap1tn kell
megállapítani. 5 éven túl a forgalmi érték
ingatlanforgalmi
megállapításźthoz
értékbecsléstkell készítetni. Amennyiben a

bęszerzésilbekeľülési értékmagasabb aZ
értékbecslésbenmegállapított forgalmi
értéknél,t,ey a magasabb éľtéketkell a
véte|ár alapjául figyelembe venni.

A helyiségek vételáľa
17. $ (1)

A helýség vételtra a forgalmi érték

1,00 %;o-a.

(2) Ha a térítésnélkĹil a" onkormányzat

tulajdonába kertilt helyiséget a béľlője veszi
meg aZ értéIúatźrtólfiiggően a Képviselőtesttilet, a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság dtjntése a|apján a vevővel olyan
megállapodás is köthető, amelyben a vevő jogutódjára is kiteľjeclő hatállyal _ vźilalja,
hogy az adásvételi szęrzódés megkötésétől
szźtmítotttiz évig a megvásáľolt helýségben
a jelen szakaszbaĺ meghatározott
tevékenységet folýatja. Ebben az esetben az
véte|árat,
1) bekezdés alapián me
zz

a

helyiség, bérlő tital végzett felújítások
éĺtékévelnem csokkentett nettó vételfuat 10
%o- áka]' csökkenteni kell.

(3)

A

(2) bekezdés alapján ktilĺinosen a
következő tevékenységek folyatásának

vźi|a|ásáről köthető megállapodás a helyiség
vevőjével:
a) Kultuľcikk kiskereskedelem, ha a bérlő
konyvek, zenemúvek, időszaki lapok
foglalkozik,
értékesítésével
b) Győgyszer kiskereskędelem, iđeértvea
gyóg1mövény-árusítást is,
segédeszkoz
c) Győgyászati
kiskereskedelem,
đ)Ruházati és egyéb konfekcionált
termékek javítása,
e) Bőľ, konfekcionált termékek és lábbeli
javitźĺsa,
híradástechnikai
Đ Villamos és
j
közszükségleti cikkek avitźsa,
g) Látszerészeti és optikai eszkozök
javítása,
h) ora- és ékszeĄavitása,
Đ Mosás, vegýisztítás, textilfestés,
j) Bútorjavítás.

@)

Az

értéI<hatfutól

fliggően a Képviselő-

testtilet, vagy a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság (3) bekezdésben nęm említett
keľeskedelmi vagy szolgźitatő tevékenységek
esetében, kül<inösen indokolt lakosságiellátási érdekek támogatása címén
engedéIyezheti a megáll apodást.

(5) A (3) bekezdésben meghatátozott
megvásárolt
tevékenységet a

bérlemény(csoport) legalább kétharmad
részénkell folytatni,.figyelmen kívül hagyva
a kiszolgáló helýségek (pl. mosdó, WC,
konyha stb.) alapteľĹiletét.
(6)

Az adásvételi szerzódésben rĺlgzítenikell,

hogy a vevői

kötelezettségvállalást aZ
onkormányzat a helyszínen ellęnőľizheti. Ha
a helyiség vevője _ ideértve azt is, aki a
helyiség tulajdonjogát az onkormányzat
hozzźĄélru|ásával a vevőtől megszerzi _ a
megállapodásban foglalt kötelezettségét
i vasv az onkormán
f)

ellenőrzését megakadáIyozza, kötęles
b.źnatpénzjogcíménmegfizetni aZ
onkormányzatnak annak az osszegnek az

ötszörĺisét, amellyel a vételźtra (2) bekezdés
alapj án csokkentésre került.

(7) A (6)

bękezdésben rogzitett,

onkoľmányzatot ..megillető

az

követelés

biztosítékakéntaz onkormányzat javára a
kötelezettsé g vállalás iđofurtamtlra és további
egy évre szólóan je|zá|ogogot, valamint
elidegenítési és terhelési tilalmat kell
bej egyezni az ingat|an-nýlvántartásb a.

Az üres he1yiség(rész),valamint a térítés
mellett Onkormányzat tulajdonába kertilt
helyiség véte|ára a beköltözhető forgalmi
(8)

kevesebb nem lehet, a vevőt nem
értékénél
illęti meg a (2) bekezdésben foglalt
kedvezmény.

A térítésmellett onkormányzat
tulaj donába keľült helyiség v éte|.áłra

$ (l) Az önkormányzati eszkozökből
szerzetthelýség véte|źranem lehet kevesebb
a helýség szerzéskori bekertilési értékénél.
18.

(2) A

vétęl'źrmeghatározásánáI

aZ

önkormány zati ęszkozökből szetzett helyisé g
szeľzéskori értékétkell f,rgyelembe venni, ha
a 16. $ alapján elkészült forgalmi
értékbecslésalacsonyabb értéketállapított
meg.

A vételár megfizetése
A vevo

helyiég vételárá't
a) adásvételi szerzőđésa|áírásáva|
e gyi dej űle g készpénzbeĺ
b) részletekben
ťlzetimeg.
19. $ (1)

a

(2) A véte|ár egyösszegű megfizetésének
tekintendő, amennyiben a vevő a véte|árat
banki hitelből ťtzeti meg. Ez esetben aZ
adásvételi szerződést 60 napos fizetési
határido kikötése mellett tulaidoni
1A
LA

fenntaľtással/fiiggőben tartással kell
megk<itni a vétęIár I0 o/o-ának adásvételi
szeruődés aIźńrtsával egyidejűleg tĺjľténő
megfizetése mellett. A vevő a nettó véte|ár
I0 %-át foglaló címénťĺzetimeg az ę|adő
részére.Ha a teljes vételtn az adásvételi
k<jvető 60 napon belül
szęrzódés a|źtírásźĺt
nem kerül kiegyenlítéSre'a vevő kéľéséľe
további 30 nappal meghosszabbítható a
vételár megfizetéséľevonatkozó határidő,
amely időszakra napi kötbér kikötése
k<jtelező. A kotbér méĺtékemegegyezik a
késedelmes idoszak'ra, a Ptk a|apján a
pénztartozás késedelmes fizętése esetére,
illetve a szerződésszegés esetéľe
megállapított kamat alapjźln szźtmitott
összeggel. A vevő a teljes vétę|át
kiegyenlítéséigköteles a bérleti đijat
megf,rzetni. A tulajdonjog bejegyzéséhęz a
megbizott vagyonkezelő szervezet a teljes
vételár beérkezését,valamint a bérleti díj
megf,rzetéséről szóló nullás igazoIás
benyrijtását kĺjvető 5 munkanapon belül
kĺjteles kiadni a hozzźĄźtruló nýlatkozatot.
Amennýben a teljes véte|át nem kerül
kiegyenlítésľe,úgy a vevő meglévo béľleti
szeľzodése a|apjáĺ továbbra is a helyiség
bérlője marad.

(3) A véte|ár (2) bekezdése szerinti
megfizetése esetén a 60 napos fizetési
határiđoaz á||ami elővásárlási jogról
lemondó nýlatkozat határidejének lejártát
követő napon kezdődik.

(4) A

vétę|ár ľészletekben toľténő

megfizetés ére az alábbi feltételek teljestilése
esetén kerülhet sor:

a)

amennyiben a helýség forgalmi értékea
Nemzeti Vagyonról szóló torvényben
megllatározott forgalmi értéketeléri,
vagy meghaladja,

b) a vevő

a|apitvźĺny,vagy közhasznri

szewezet.

Az

(1) b) pont szerinti esetben a vevő a
vételár 50 %-át az adásvételi szerződés

(5) a)

a|áírásáva| egyidejűleg

megfizetni.

vevő

A

köteles

fennmaradó 50 oÁ-ot a

kérésének

felelően.

de
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legfeljebb

4 év a|att

egyenlő havi

részletekben koteles megfizetni.

b) A

(4) b) pontjában foglalt szervezet
esetében, a Képviselő-testtilęt a

szetvezet kérésére,különösęn

méltányolható köríilmény esetében a
tész|ętťtzetésidőtartamát az a) pontban

c)

foglaltaktól eltérően legfeljebb 30 évben
határozhatja meg. Különosen
méltányolható koľĹilmény,ha a szęrvezet
olyan tevékenységetvégez, amely a
hatályos jogszabályok alapján ellátandó
onkormányzati kozfeladat.
A vételárhátralék erejéig az ingatlannyilvántartásba j elzálogj og, elidegenítési
és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A

hátralék teljesítésérevonatkozóan a
vevonek kozjegyzői okiľatba foglalt

kötelezęttségvállaló nyilatkozatot kęll
tennie, amelynek költsége a vevot
terheli. A közjegyzoi okirat adásvételi
szerzođésa|áirźsźúő|számitott 5 napon
beltil történő benyújtása, az adásvételi
szerződés életbelépésénekfeltétele.
Amennyiben aZ okirat nęm keľül

benýjtásra, dZ onkormányzat az
adásvételi szerződéstol eláll' a felek

egymással történő elszámolása mellett
vevő a helyiség béľlője marad.

(5) Üres he1yiség(rész)'valamint a térítés
mellett onkormányzati tuladjonba került
helyiség elidegenítése esetén a vevőt nem

illeti męg az

(1) b) pont

szerinti

kedvezmény.

A kamat

20' $ A kamat méľtékemegegyez1k

az
hatályos
adásvételi szerzođésmegkötésekoľ
j egyb anki alapkamattal.

Részletfizetés

21. $ (1) A ľészletfizetésigénybevétele
mellett megvásáľolt nem lakás cé|jára

szolgáló helyiségek esetében t

a
vawonkeze|ő szervezet a vevő kéľéséľe.
fo

vevő á|tal.' L ľészletfizetéssoľán

felhalmozott hátralék megfizetésére2 éves
időtaľtamra részletťuetésimegállapodást
köthet, amennyiben a vevőnek nem volt
még nem teljesített részletfizetési
megállapodása. A hátľalékot a vevő, a
megállapodás megkłitésénekidőpontjában
hatályos Ptk. szeľinti, a késedelmes
fizetésľe vonatkozó kamattal növelten
köteles egyenlő ľészletekbeneladó ľészéľe
megfizetnĺ.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltnál hosszabb
időtartam ű r ész|etfuetésen gedélyezéséľől'
valamint a kamat méľsékléséľől'
elengedéséľőlr hatáskiiľľel ľendelkező
bĺzottság jogosult dtinteni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt
ľészletÍizetésimegállapodás megkłitésével
kapcsolatban a vagyonkezelő szervezet
szükség esetén, a hatásktiľľe| rende|kező
bizottság hozzájárulását kérheti.

V. FEJEZET

V. FEJEZET

AZ ADÁSVÉTELI SZERzoDEs

Az ADÁSVÉTELI SZERZODÉS

Hatá ľidők az adásv ételi szeľződésľe

Hatáľidők az adásv ételi szeľződésľe

adásvételi szeruőđésta vevő _ 22. $ Az adásvételi szetződést a vevő ajźĺn|atikötöttség fennállása alatt benýjtott - aján|ati kotöttség fennállása alatt benýjtott _
eladási ajźtĺ|atotelfogadó ĺý|atkozatának eladási ajáĺ|atot elfogadó nýIatkozatának
onkormán y zat á|ta|i kézhęzv ételétkcjvető 1 5 onkormán yzat á|ta|i kézhezv ételétkövető 1 5
napon belül kell megkĺitni (a|timĹ), ha nem napon beliil kell megkötni (aláírni)' ha nem
állnak fenn az eladást kiztrő.
állnak fenn az eladást kizátő.

2I. $ Az

Az adásvételi szeľződés mĺídosításaés

Az adásvételi szerződés módosítĺĺsaés
megszűnése

megszűnése

22.

$ (l) Az

(2) Ha

a

adásvételi szęrzodés

módosításához a 2. $ (2) bekezdés szerinti
hatáskĺjľrel rendelkező bizottsźą járulhat
hozzá.

szerzőđésnem elállás jogcímén
szrínik meg' a szeruődés megszüntetéshez a
Képvi selő -testĹilet v agy a tul aj donosi j o gokat
gyakľoló bizottság járulhat hozzá attól
az ę|ađásiaián|at feltételeiről

23.

$ (1) Az

(2) Ha

a

adásvételi szerzódés

módosításához a 2. $ (2) bekezdés szerinti
hatáskönel rendelkező bizoÍtság járulhat
hozzá.

szerződés nem elállás jogcímén
szűnik meg' a szerződés megszüntetéshez a
Képviselő-testtilet vagy a fulajdonosi jogokat
gyakroló bizottság járulhat hozzá attól
11t
az e|adási aián|at feltételeiről
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melyik határozott.

melyik határozott.

(3) Ha az adásvéte|i szeruođésúgy szűnik
meg, hogy a vevőnek avéte|źtrvisszď1źtr, ana
az idotartamra, amig az adásvétęli szerződés
fennállt, a visszajárő vételárból a bérleti
díjjal megegyező hasznáIati di|at le kell

(3) Ha az adtsvéte|i szerződés úgy szűnik
meg, hogy a vevőnek avételfu visszajár, arĺa
az idohrtamra, amig az adásvételi szerzódés
fennállt, a visszajźró vétęlárból a bérleti
dííialmegegyezó haszná'Iati đíjatle kell
vonni.

vonni.

(4) Ha az onkormányzat á|ta| kötött (4) Ha aZ onkormányzat ź]ta| kötött
megbízási szeruődés másként nem megbízási szerződés másként nem

je|zźiogtrog, valamint az rendelkezik a je|zá|ogtrog, valamint az
elidegenítésiés teľhelésitilalom törléséhez elidegenítésiés terhelési tilalom törléséhez
az onkormányzattal szembeni tnĺrtozäs az onkormányzatta| szembeni tartozás
kiegyenlítéseesetén a polgármester vagy kiegyenlítéseesętén a polgármesteľ vagy

rendelkezik

m

e

a

gh atalm azottj a j áru|hat ho

m egh atalm azottj a j áru|hat

zzá,

hozzźĺ.

VI. FEJEZET

VI. FEJEZET

ELIDEGEľÍľBssilKAPCSoLAToS
EGYEB RENDELKEZNSBX

ELIDEGENÍľÉssľI,KAPCSoLAToS
EGYÉB RENDELKEzÉsnr

Eltéľésa ľendelettől a HVT teľületén lévő
helyiség esetében

EItéľésa ľendelettől a HVT terĺileténlévő
helyiség esetében

23. $ HVT teľületén lévő helyiség esetén a
Képviselő-testtilet hozzájáru|ásáva| a jelen
ľendeletben foglaltaktól el lehet térni, ha a
befektetési területre vonatkozó szeľzodés

24. s HVT tertiletén lévő helyiség esetén a
Képviselő-testtilet hozzt$áru|ásáva| a jelen
rendeletben foglaltaktól el lehet térni, ha a
befektetési területľe vonatkozó szerződés

telj esítéseérdekébensztikséges.

telj esítéseérdekében szükséges.

Igazolás

IgazolLás

24. $ Ha a vételi szándék bejelentője 25. s Ha a vételi szánďék

bejelentője
aPp.
szabá|yai
hatźridot
elmulaszt,
valamely
valamely hatźridót elmulaszt' aPp. szabá|yai
szerint előterj eszth ető igazolási kéľelemmel szeľint előterj eszth eto igazo|ási kérelemmel
élhet, ame|yet a polgármester bírá| e|. Az élhet, ame|yet a polgármesteľ bírál eI. Az
aján|ati kötottség hatándejét a polgármester ajánlati kötöttség határidej ét a polgármester

30 napná| hosszabb időre

nem

hosszabbíthatja meg.

30 napnál hosszabb időre

hosszabbíthatjameg

Hatálybalépés

Hatálybalépés
25. $ (1)
hatályba.

A

A

s

(1)
rendelet 2013. július 15-én lép 26.
hatályba.

rendelet hatál

nem

l egvideiű

A rendelet

2013.

július 15-én lép

A rendelet hatá|vba|éoésévelęsvideiű
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hatáIyát veszti
önkormányzati

(3)

A

a

|512005.

(IV.

20.)

hatáIyát veszti

rendelet.

(2) bekezdésben felsorolt rendelet (3)

Hatályon kívül helyezése nem érinti a kiadott
eladási ajánlatokat, valamint a mát kiadott

önkormányzati

megkötött

jognyilatkozatokat

és

adásvételi szeľzodéseket.

(4) Ha az onkormányzat oldalán a (2)
bekezdésben felsorolt jogszabáIy alapján
ajtn|ati kötöttség á1l fenn, az ajánlat
hatáľidőben való elfosadása esetén az

kötöttséset

ajánlati

a

1512005.

(IV.

20.)

önkorm ányzati rendelet.

A

(2) bekezdésben felsorolt rendelet

Hatályon kívĹil helyezése nem érinti a kiadott
ęladási ajánlatokat, valamint a mźr kiadott

önkoľmányzati jognýlatkozatokat

és

megkotött adásvételi szerződéseket.

(4) Ha az onkormányzat oldalán a (2)
bekezdésben felsorolt jogszabźiy a|apjáĺ
ajtnl'ati k<itottség áIll fenn, aZ ajttn|at
hatáľidőben való elfogadása esetén aZ

eredménvező ajźĺnlati kötöttségęt eređményező
hatályos jognýlatkozat kiadásakor hatályos
a szerzođést jogszabályok alapjźtn kell a szerzođést
megkötni.

jognýlatkozat kiadásakor
jogszabályok a|apjźĺnkell
megkötni.

A hatályon kívĹilhe|yezett onkormányzati (5) A hatályon kívtil he|yezett onkormányzati
rendeletre olyan jog nem a|apozhatő, amely a rendeletre olyan jog nem alapozhatő, amely a
hatályon kívül helyezés elott a magasabb hatályon kívül helyezés e|őtt a magasabb
szinĺĺjogszabályok, aZ onkoľmányzati szintű jogszabályok, aZ önkormányzati
(5)

rendeletek hrta|mamiatt nem állt fenn.

(6)

A

rendelet hatálybalépése előtt kötött

rendeletek tartalmamiatt nem állt fenn.

(6)

A

rendelet hatá|yba|épése előtt kötött

adásvételí szerződésekkel kapcsolatos adásvételi szerződésekkel kapcsolatos
igényekre a jogviszony létrejöttekkor igényekľe a jogviszony létrejöttekkor

hatályos rendelkezéseket kell alka|mazni hatályos rendelkezéseket kell a|ka|mazĺi
akkor is, ha a rendelet hatálybalépése elotti akkoľ is, ha a rendelet hatá|ybalépése előtti
a
a időszakra vonatkozó igény érvényesítése
idosza|<ľa vonatkozó igény érvényesítése
rendelęt hatálybalépése utiín töľténik.

rendelet hatályb a|épése után torténik.
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sZéLm.űmelléklet

20Í3. (. . . .) B u dap est Józsefváros onko rmány zati ľendelet

(vII. 15.) számú az onkoľmányzat tulajdonában átlĺílakások elidegenítéséľől
szóló ľendelet módosításáról

A

Budapest Főváros VIII. keľült Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtilete aZ
Alaptörvény 32. cikk (Z)bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és hetýségek
bérletére,valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokľő| sző|ő, módosított 1993.
évi LXXVIII. torvény (a továbbiakban: Ltv.) 54. $-ában, valamint a Magyarország he|ý
önkormányzatairól szőIő 2011. évi CLXXXX. torvényben (továbbiakban: Mötv.) kapott
fę|hata|mazás a követke ző rende l etet alkoti a :

A Rendelet 1 1. $ (1) bekezdés jelölést kap:
11. $ (1) Az elidegenítésre átađottüres lakást a Budapest Józsefuárosi onkormtnyzĄ
versenyeztetési szabá|yzata szerint kell értékesíteni.Kivétel ez aIő|, ha a legfeljebb l0 m'
alapteľiiletű lakást a kĺjzvetlen szomszéd külĺjn tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás

1. $

céljából kivánja megvásárolni. Ebben az esętben a lakás, a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság döntése a|apjźn, versenyeztetési eljáráson kívül is elidegeníthető.

2. $ A Rendelęt 1 1. $ új (2)bekezdéssel egésziil ki:
(2) A 139612013. (VII. 2.) Korm. hatátozatbanmeglatározottak megvalósítása érdekében üręs
lakás vęľsenyeztetési elj árás mellőzésével is elidegeníthető.
3. $ A Rendelet 19. $ (4) bekezdése az a|ábbiamódosul:
()Ha a lakás, a 8. $ (5) bekezdés szerinti tulajdonostárs, az 9. $ (5) bekezdés szeľinti üres

táľsbérleti |akrész vevője, 10. $ szerinti elhelyezésre jogosult jogcím nélküli
lakáshaszná|ő, vagy a 11. $ szerinti vevó részérekerül elidegenítésľe' a véte|ár azoÍLos a
lakás bek<iltözhető foľgalmi éľtékével.A vételárból semmilyen jogcímen nem adható
kedvezmény, a v éte|źrnęm cs<jkkenthető.

4. $ A Rendelet 2l. $ új (lZ)bekezdéssel egészül ki:
(|2) A 20. $ paragrafus alapján kötött adásvételi szeľződések esetében a vevőt nem illetik meg
(2)' (4) és (5) bekezdés szeľinti kedvezmények.
5. $ A Rendelet IV. fejezete új alcímmelegészül ki:
Rész1etfizetés
24. $ (1)A rész|etftzętés igénybevétele mellett megvásárolt lakások esetében a vagyonkezelő
szewezet a vevő kérésére'a vevő áIta|, a rész|etfizetés soľán felhalmozott hźltra|ék
megfizetésére 2 éves időtartamra rész|etťlzetésimegállapodást köthet, amennyiben a vevőnek
nem volt még nem teljesített részletťlzetésimegállapodása. A hátralékot a vevő, a
megállapodás megkötésének időpontjában hatályos Ptk. szerinti, a késedelmes fizetésre
vonatkozó kamattal növeltęn kĺjteles egyenlő ľészletekben e|adĺi részétemegťrzetni'
(2) Az (1) bekezdésben foglaltnál hosszabb időtartamu rész|etťlzetésengedélyezéséro|,
valamint a kamat mérsékléséről,elengedéséről a hatásköľrel rendelkezó bizottság jogosult
dönteni.

30

(3)Az (1) bekezdésben foglalt részletfrzetésimegállapodás megkötésével kapcsolatban a
vagyonkeze|ő szervezet szükség esetén, a hatásköľľel rendelkező bizoÍtsźlghozzźť1áruIásźft
kéľheti.
6. $ A Renđelet24. $ számozźĺsa25. $ számozásta, a25. $-a26. $-ra, a26. $-a27. $-ra, a27.
$-a 28. $-ra, a 28. $-a pedig 29.$ számozásra módosul.
7. $ Jelen rendeletmódosítás 2013. augusztus 30. ĺapján lép hatályba. Rendelkezéseit
mindazokban az esetekben alkalmazni kell, amikor az onkormányzatot ajtn|ati kotottség nem
terheli.

Budapest,2013.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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Indokolás az onkorm ányzat tulajdonában álló lakások e|idegenítéséľőlszóló
önkormánvzatĺ rendelethez
Általános indokolás

A Kormány, a

139612013. (VII. 2.) Korm. hattrozatában a Holokauszt GyermekáIđozatainak
Emlékhelye _ Európai oktatási Kozpont |éttehozásától dontĺjtt. A kormányhatározatban
foglaltak maradéktalan végrehajtásźthozszĹikséges az onkormányzat közľeműktjdése, és az
üres lakások elidegenítési feltételęinek módosítása mind a versenyeztetési eljárás alóli
felmentés, mind a vételáľ megfizetése tękintetében.

Az onkormźnyzattulajdonában álló lakások elidegenítéséľőlsző|ő 3312013. (V-II. 15.) számú
ľenđeletegy ponton a korábban hatályos 1612005. (IV. 20.) szźtmu, az onkormányzat

tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló ĺjnkormányzati rendelettől eltéľo ľendelkezést
1artalmaz a térítésmellett önkormányzati tulajdonba került lakások véte|tlrának megfizetése
tárgyában, A koľábban hatályos rendelkezés szerint a vevőt nem illeti meg
vételáľkedvezménya véte|ár egyösszegtĺ megfizetése, vagy tész\etťlzetésesetén a futamidő
Iejárta elotti kiegyenlítése esetén. A jelenleg hatályos ľendeletből ez kimaľadt, ezért a
rendelkezés módosítása szükséges.

A

munkavégzéssorán olyan rész|etťlzetésikérelem kęrĹilt benýjtásra' amelyre vonatkozó
rendelkezések nęm kertiltek meghatározásta, ezért a tész|etťlzetésikérelmek elbíľálásának
által áno s szab źiy ait rend el etb en szüks éges r o gziteni.
rendelet megalkotása az onkormáĺyzat számźra költségvetési hatással rendelkezik, mivel
olyan ręndelkezéseket nem tarta|maz, amelyek soľán bevétel kięséssellehet számolni.

A
A

ľęndelet megalkotásáva| a feladatellátóra tĺjbbletmunka nem hárul.

Részletes indokolás
1. $ Új bekezdés számozás miatt szükséges a módosítása.

2.

$ A

versenyeztetési eljárás nélktil, kormány hatttrozat végľehajtása érdekében

elidegenítheto lakások körét határ ozzá meg'
3. $ A térítésmellett önkormányzati tl,s'|ajdonba kerĹilt lakások vételárának megfizetése soľán
adható kedvezményeket hattrozza meg
4.$ A térítésmellett önkormányzati tulajdonba került lakások vételárźnakmegfizetésére
vonatkozó szab áiy okat tartalmazza.
5.$ A rész|ętťlzetésikötelezettség nem teljesítésemiatt hátralékot felhalmozó vevők á|tal, a
hátralék részletekben tĺjľténőmegfi zetésének feltételeit tarta|mazza.
6. $ A 24.,25.,26.,27.,28. $ számozásźtravonatkoző rendelkezéseket tartalmazza.
7. $ A hatćĺ|yba léptető ręndelkezések.

)

^2.

(Vn. 15.) Budapest Jĺózsefváľos
onkormánvzati rendelet

3312013.

az onkorm ányzat tulajdonában

á11ó

lakások

elidesenítéséről

....12013. (....) számrĺ łinkoľmányzati

rendelet
a33/2013. (vII. 15.) száműaz
onkormányzat tulajdonában álló lakások
elidegenítéséľőlszóló rendelet
módosításáľól

A Budapest Főváros VIII. került Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-tęsttilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és

A Budapest Főváľos VIII. került Józsefrárosi
onkormányzat Képviselo-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatköľében eljárva, a lakások és

szabályokĺól szóló, módosított 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakbaĺ: Ltv.) 54.
$-ában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairő| szőIő 201l|. évi

szabályokľól sző|ő, módosított 1993. évi
LXXVII. törvény (a továbbiakbaĺ: Ltv.) 54,
$-ában, valamint a Magyarország helý
önkormányzatairőI szóló 20Il. évi

helýségek béľletére,valamint az helyiségek béľletére,valamint aZ
elidegenítésükrę vonatkozó egyes elidegenítésükľevonatkozó egyes

CLXXXX. törvényben

(továbbiakban:
Mötv.) kapott ťe|hatalmazás a következő
ľendeletet alkotja:

I.

CLXXXX. törvényben

Mötv.) kapott felhatalmazás

(továbbiakban:
a következő

rendeletet alkotja:

FEJEZET

Á.r,ľa.I,Áľos RENDELKEZESEK
A ľendelet hatálya

1. $ (1) A

rendeletben meghatźrozott

kivételekkel a ľęndeletet kell a|ka|mazni az
onkormányzat tulajdonában aI|ő lakások
adásvétel útj án való elidegenítésére.
(2) Jelen rendelet a|ka|mazása alólkivétel:

a)

az á|lam tulajdonából térítésmentesęnaz
Onkormányzat tu|ajdonába keľtilt lakás
elidegenítésérenem a bér|ő ęlővásárlási

joga a|apjźn kerül sor' vagy

b)

aZ

elidegenítés nem az e|he|yezésre jogosult
jogcím nélktili haszná|őja részére
toľténik,
az ĺjnkormźnyzatieszközokbőI szeruett
lakás elidegenítése nem a bérlőjének és

nem a vele egy tekintet a|á

eső

személynek, vagy nem az elhelyezésľe

jogosult jogcím nélktili haszná|őja

c)

részere történik'
nem adásvétel,
ítésiogcíme
o
azeh
JJ

d)

a vevo

kivá|asztásźra veľsenyeztetés

údán kerĹil sor,
ę)

aZ épület vagy aZ épiiletben lévő
valamennyi lakás (vagy valamenný
helyiség és valamennyi lakás) egyszeffe
azonos vevőnek keľül elidegenítésre.
a lakás elidegenítése a lakásra fennálló

bérleti jogviszony

s)

megszüntetésének

vagy a lakás kiürítéséneka feltételével
nem a bérloje, nem a bérlojévelegy
tekintet alá eső személy vagy nem a
lakás elhelyezésre jogosult jogcím
nélküli hasznáIőja t észérę történik,
a megüresedett társbéľleti lakrész másik
társbéľlőnek (társbéľleti lakrész

tulajdonosának)
torténik'

való

elidegenítése

(3) A bérbe adott lakásra

vonatkozó

szabályok érvényesekaz o|yan lakásra is,
amelynek nem bérlője, hanem elhelyezésľe
jogosult haszĺáIőja van' ha a lakás a
hasznáIőja lakásigénye mértékétnem haladja
meg.

(4) A rendeletben nem szabá|yozott
kérdésekben az Ltv. és a Ptk., a Nemzeti
Vagyonról szóló törvény, .. valamint a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyako.ĺlásáról sző|ő önkormányzati
rendelet, az onkormányzat tulajdonában álló
lakások béľbeadásának feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet, valamint

Onkorĺĺányzat

az

versenyeztetési

szab áIy zatttnak renđelkez ései az irán yadók.

Az elidegenítésselkapcsolatos
feladatokban ľésztvevők

2. $ (1) A rendelet hatáIya a|átartoző lakások
elidegenítésévelkapcsolatos tulajdonosi
j o gokat a Képviselő-testíilet gyakorolj a azza|,
hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, a

ľendeletben meghatározott esetekben a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot

(továbbiakban: tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság) hata|mazza fel. A tulajdonosi
döntések előkészítésétés végľehaitását a
34

feladattal megbizoÍt vagyonkezelő
szewezetetvégzi

(2)

A

e|.

100 millió forintot meg nem haladó

beköltözhető

foľgalmi éľtékűlakás

elidegenítéseesetén a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottsćłg, ezen értékenfelül a
Képviselő-testtilet dönt az elidegenítésľőlés
az e|adäsi ajćtn|at kiadásáról, továbbá dönt

adásvételi szerződéssel, továbbá annak

módosításával és

megszüntetésével
kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az
eseteket' amikor a dontés az értéIdlaárto|
fiiggetlenül a Képviselő-testtilet j ogköre.

(3) A (2) bekezdés nem éľintia Képviselőtesttiletnek azt a jogát, hogy bármely lakás

tekintetébęn k<jzvetlenül gyakorolja aZ
elidegenítéssel kapcsolatos tulajdonosi

jogokat.

() Az

elidegenítéssel kapcsolatos döntések
elokészítéseés végľehajtása, valamint az
elidegenítésifeladatok osszehangolása a
feladattal megbizott vagyortkeze|ő szewezet
feladata.

(5) Az elidegenítésselkapcsolatos
előteľjesztést és döntési javaslatot a fęladattal
me gbizott v agy oĺlkezęIo szeľ,l ęzet ké s z íti ę 1ő.
ú)rte|mező ľendelkezések

A rendelet a|ka|mazása soľán:
a) elhelyezésre jogosult jogcím nélkiili
haszná|ő, akivel szemben az onkormányzat
tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának
feltételeirol szóló rendelete szerint az
onkormányzatnak másik lakás bérbeadásra
vonatkozó kötelezettsége á|| fenn' feltéve
hogy a lakás a haszná|őja lakásigénye
3. $

mértékétnem haladj a meg,

b)

a vételi szándék bejelentője

a

bejelentéssel kapcsolatos eljárás tekintetébęn
vevőnek minősül akkor is, ha nem jon|étre az
adásvételi szerzódés,
c) bérlővel egy tekintet aIá esik a
béľlonekazLŃ.49. $ (1) bekezdés d) pontja
szerinti azon egYenes ási rokona
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öľökbefogadott gyermeke,
hozzájáruIástĺva| a lakást

aki a
meg

bérlő
kívánja

vásáľolni

d)

béľlőtársakra a bérlőre vonatkozó
rendelkezések érvényesek,
e) jogvitás eljárásnak kęll tekinteni a
peres és nęm pęręs bírósági eljárást,
bérbeadó az onkormányzat lakásainak
Đ
kezelését(fenntaľtását, üzemeltetését) végző
továbbiakban:
h
megbízottja is
Vagyonkezelo),
g) műemlék lakás és műemlék épület

a

a|att aZ I99I. évi XXXil. törvény ( a
továbbiakban: ovt.) 52.$ (1) bekezdés Đ
pontja szerinti műemlékeket is éľtenikell,
h) HVT terület: az Onkormáĺyzat he|yi
város-rehabilitációs teriilet kijelölésérol és a
területen a ľehabilitáció megvalósításáról

sző|ő 32/200I. (X. 26.)

me ghatźĺrozott váro

s

-rehab ilitáci

rendeletében

ó

s terül et'

üres lakás aZ is, amelýk nincs
kiüľítve, de a lakásnakmár nincs bérlője Vagy
elhelyezésre jogosult haszná|oja,
j)
az elađtsiaján|at kiadására, valamint
a szetződéskĺjtésree rendeletben
megállapított határidők a hiánypótlás
teljesítésévelnýlnak meg,
k) a lakások elidegenítésével,-illetve
megv ásár|ásával kapcsolatos nýlatkozatokat
íľásban kell megtenni,
1) egy év a|att365 napot kell érteni,
m) ha a kijelölésről hozott döntés mást
nem tartalmaz, aZ épület elidegenítésrevaló
kijelölése esetén a bennük lévő lakások is
elidegenítésre kijel<iltnek tekintendők'
n) az épületben egyes lakások is
kij elölhetők elide genítésre,
o) az elidegenítésre va|ő kijelolés aZ
onkormányzat részéró|nem jelent
lakások
kötelezettségvá|la|ást a
elidegenítéséreés nem teremt alaný jogot a
lakások megvásárlására,
p) a lakás közművesítése: a lakásnak a
villamos-, viz-, csatorna-, gźlz- és tt"ľhő
ellátási vezeté|<há|ozatba való bekötése,
illetőleg ezt pőt|ő házi kozponti berendezés

i)

létesítése,

q)

elővásáľlási jog alapján csak az źilam
tulajdonából térítésmentesenönkormányzati
tulaidonba keľült lakás vásaľolható mę
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felújítás:meglévő

Đ

építmény,

önálló ręndeltetési egység,
építményrész,

helýség eredeti

hasznźt|hatóságának,

izembiztonságának biztosítása érdekében

v égzett építési-szerelési munka,

s)

koľszeriĺsítés:meglévő építmény,
önálló rendeltetési egység,
építményrész,
értékének.
haszĺźiati
helýség
uzembiztonságának
teljesítőképességének,
novelése érdekébenvégzett építési-szerelési
munka,

Đ

önkormányzati eszközökbő| szerzętt
lakásnak minősül minden olyan lakás, amely
nem térítésmentesen került az államtőI az
Onkormányzat fitajdonába, ktilönosen ha a
lakás nem az Ovt., illetve az otv. a|apjtĺn
kerĹilt az onkormányzat tulajdonába, hanem
azt az onkormányzat önmaga létesítette, vagy
tulaj donj og át megźĺ||apodás alapj án, illetőleg
egyéb módon szerezte,

u)

a

lakásigény mértékéľeaz

onkormányzat tulajdonában lévő lakások
béľbeadásának feltételeiről szóló rendeletet
kell alkalmazni,
v) a rendelet hatáiyba lépéseután
benyújtott kérelemľől és jognyilatkozatrő|
való önkormányzati dontésre vonatkozó
és đöntésre való
e|oterjesztés elkészítésének
előterjesztésének határideje a beadvány

feladattal megbizott

vagyonkezelő

szerv ezetĺéltöľténő iktatásának napját követő

munkanapon kezdődik,

w)

ha a kéľelemről és jognyilatkozatrő|
tĺjrténőönkormányzati dĺjntésről való

vźiaszadási hatáľidő a döntés meghozatalának
napját követő munkanapon kezdődik és ilyen
esetekben a napokban meghatźtĺozott hatáľidő
alatt munkanapokat kell érteni
x) az á|Iam elővásáľlási jogľól lemondó
nýLatkozatának hatándej e, az aj źln|at írásb an
igazolhatő közlését követő 35 nap.

II.

FEJEZET

ELIDEGEľÍľÉsÁr,ľa.I,Áľos
FELTÉTELEI
Elidegenítésrevaló kĺjelölés

3t

4. $ (1) A lakások elidegenítésénekfeltétele,
hogy az épületet, valamint a benne lévő
lakásokat a Képviselő-testtilet elidegenítésre
kijel<ilje.

Az épület elidegenítésre való kijelölésére
vonatkozó előteľjesztést a lakás és
(2)

o/o-a

á|tal benýjtott vételi
fe|adatta| megbízott
v agy oĺ.lkeze|ő szew ezet készítiel.

helyiségbérlok 25

kérelem a|apjźtĺa

(3) A HVT teľületen lévő épület, illetve a
benne lévő lakások elidegenítésre történő
kijelöléséhez a RévS ZÍt. ĺyi|atkozata
sztikséges.. arľól, hogy az elidegenítés nem
ériĺtiaz Onkormányzat és a Rév8 Zrt. HvT

területével kapcsolatos

Szerződéses

kotelezettségét.

() Az épiilet vagy a lakás elidegenítésre való
kijelolése nem jelent elidegenítési
kotelezettséget.

Az

elidegenítésérőla 2.

s

egyes

lakások
Q) szerint az eladási

ajánlat kiadásával kapcsolatos döntés
meghozatalźwa| egyidejtĺleg dönt a

tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottság.

5. $ Az épület _ vagy ha nem a teljes épület
lett kijelölve a bennük lévő egyes lakások elidegenítésľevaló kijelöléséről, a kijeloléstol
szämitott 30 napon belülnév szerint értesíteni
kell a bérlőket.
Elidegenítésből |łlzárt lakások

Fiiggetlenül attő|, hogy az épület
eliđegenítésrevaló kijelolése mikor tortént, ki
van zárva az elidegenítésbol:
Đ a lakáscélúállami támogatásokról szóló
jogszabźiy al'apjáĺ vagy más jogcímen
elnyert á|Iami költségvetési támogatással
Iétr eho zott, vás áro lt l akás,
b) garzoĺlhźnbanlévő lakás,
c) nyugdíjasházban és idősek otthonában
lévő lakľész
d) továbbá más módon az onkormányzat
nyugdíjashźni,
tulajdonába keľĹilt
garzonházi, szobabérlők házźtban lévő
lakás.

6. $
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e)

ha a lakás olyan épültben van, amelynek
társasházi a|apítő okiratát nem nýjtottfü
be az ingatlan-nýlvántartásba való
bejegyzés végett,
ha a lakás olyan épültben van, amelynek
atársasházi alapító okiratát e rendeletben
előíľtak szerint ki kell egészíteni,annak
e|végzéséig)

harmadik személy részéreannak a
bérlőnek a |akásźt, aki nyugel|átásban,
vagy nyugdíjszenĺrendszeres szociális
ellátásban részesĹil és elővásáľlási

s)

jogával nem él.

Feltétel bektivetkeztéig elidegenítésből
kizárt lakások

7' $

(1) Függetlenül attól, hogy az épi|et
elidegenítésre való kijelölése mikor történt,
az alábbikizárő feltételek fennállásáig a lakás
nem elidegenítheto:
a) a pźĺ|yźnattúján bérbevętt szociális
bérlakás, és a pá|yźlzat tńjáĺ bérbevętt
költségelvű (kontľollált) béľűlakás, a
bérleti jogviszony megszerzésétkövető
jogcíme
10 évig, akkor is, ha abérbeađźls
a 10 év alattmegváItozott,
b) a méltányosságból pá|yázaton kívĺil,
rendkívüli é|ethe|yzetben lévők részére
vagy szociális helyzet a|apjánbérbe adott
bérlakást a bérleti jogviszony
megszerzését kĺivető 10 évig, akkor is, ha
a bérbeadás jogcíme a 10 év a|att
megváItozott.,

c) amíg aZ
d)

onkoľmányzat koltségvetési

szervének rendelkezése alatt á11,
amíg rá vonatkozóan az elidegenítési és
terhęlési tilalom fennáll,

e) ha a

lakásra vagy az épületre aZ
építésügýhatóság hatáľozott idejű,

illetve ideiglenes fennmaradási engedélý
adott.

Đ határozoÍt időre vagy
g)

feltétel

bekövetkezéséig van bérbe adott lakás,

amíg a bérlójének az onkoľmányzatta|
szemben bárminemtĺ tartozása van'
ideértve a kozszo|gá|tatők felé fennálló
tartozásokat is. kivéve ha a tartozás
átütemezéséről me

töľténik,
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h)

Đ

ha a bérleti szerzodés felmondásra keľiilt
és a felmondási idő nem járt Ie vagy a
kiürítésreiľányuló jogvitás eljárás
jogerősen nem fejezodött be,
a bérleti đíjatvagy a béľletijogviszony
más elemét éľintő jogvita jogeros

i)

befejezéséig,
ha a lakással kapcsolatos jogszabźiyban

k)

kotelezettséget a bérbeadó felhívásľa sem
teljesítették, amíg a bérlő (hasznźiő) a
kötelezettségének eleget nem tesz,
építésrendészetieljárással vagy erre okot

előírt, vagy szerzodésben vállalt

adó körülménnyel érintett, az e|jźlrás
jogerős és végrehajtható haÍározatta|
t<jrténő befejezéséigvagy az eljfuásra

okot adó kĺirülmény megszüntetéséig,
l) ha
źtta|akitásra, koľszeľúsítésľe,
felújításra, bontásra kijelolt épületben
van, amíg a munkálatokat nem végezték
el,
m) ha a lakást magába foglaló épület HVT
teriileten van, amíg az épiletre a HVT-re
vonatkozó előírások érvényesek,
n)

elidegenítéséta KépviselőtestĹilet megtiltotta, amig a tilalom

ha annak
fennáll,

o)
p)
q)

r)

ha többszĺjros bérlőkijelĺĺlésijog áll fenn.

a bérleti szęrződés keltétől számított

3

hónapon belül.
az źt||ampolgári lakáscsere útján szetzett
önkormányzati bérlakás, a bérleti
szerzőđésmegkötésétő| számított 5 éven
belül,
ha lakásra minőségi csere jogcímén
kötöttek bérleti szerzođést,és a béľlő
tůta| fizetenďó lakás foľgalmi érték
ktilönbözet összegét _ a szociź/rís ügyeket
gyakoľló bizottsáry javaslata a|apjźn - a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
bármely mértókig csökkentette, a bérleti

szerződés megkötésétől számított 10
évig,

s)

ha a lakás béľletiszerződése hatfuozott
idore, előbéľleti jog biztosításáva| szőIt,
és a szerződés lejátát kĺjvetőn a béľlő
nem tudta a szerzođésmegkötni, de a
szerzođéstakadźiyoző köľülményeket
megszűntette, az ismételten megkötött a

bérleti szetzodés esetében annak
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megkötésétől

sztLmitott

valamint

l0

évig,

esetekben amikor a bérleti
szerzodést bérbeadó felmondta, de a
bérlő tartozását kiegyenlítette és ismét
bérleti szeruódést kötött, az ismételten
megkötött a bérleti szerzőđésesetében

Đ azon

annak megkötésétől számított 10 évig.

(2) Azt a lakást, amely utcáról is
megközelíthető és iz|eti tevékenységľeis
alkalmas, a béľlő tészéteaz onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáIő
sző|ő
elidesenítésérol
helyiségek
önkormányzati renďe|etben foglalt feltételek
teljesülése esetén, a helyiségekre vonatkozó
vételáľonés fizetési feltételek mellett lehet
elidegeníteni.

A

(1) Đ' r)-t) pontjában megjelö|t kizärő
feltételek a|kalmazása alól a feladattal
megbízott vagyonkezelo szetvezet
javaslatára. a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottsźĺgaz elidegenítésrevaló kijelölés után
adhat felmentést. A munkaviszony
(3)

fennállásáig bérbeadott lakás esetén a
munkáltató a munkaviszony fęnnállásáról
szolő igazo|ását ajavaslathoz csatolni kell.

(4) Azt, hggy az (I) g) pontja

szerinti
tartozás, mintkizárő feltétel nem áll ťeĺn,az

adásvételi szeruodés onkoľmányzat

á|ta|i

a|áírása előtt kell a vevőnek igazo|nia.

(5) A felmentés megadása fęltételekhez is
kötheto, amelyeket ilyen értelmű döntés
esetén az adźsvételiszerzóđésben is rogziteni
kell. Az (I) r) és t) pontjai esetében a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság az
elidegenítési tilalom alól felmentést adhat
akkor is, ha a bérlő a kedvezmény címén
adott csökkentés osszęgét nem ťtzette meg, de
abban az esetben a bérlő a foľgalmi érték100
oÁát kote|es vételárként megfi zetni. A vételár

megfizetéséľesęmmilyen kedvezmény nem
adható.

8. $ (1) Harmadik személy hozzájáruIását

(őv áhagy

a)

źtsát) igénylő esetek

:

hozzá
a jogosult
iososult járulhat
iárulhat hozzá

aZ
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elidegenítéséhez,ha lakás többszörös
bérlőkij elö1ési j oggal érintett
b) a szoIgá|ati és vállalati bérlakásként
bérbe adott lakás felett ľendelkezni jogosult
nýlatkozhat arrőI, hogy a lakás e jellege
megszűnt-e és a lakás eladható-e,

ę) a
Magyaľ Alkotóművészeti
Koza|apitvźlny jóváhagyása sz{ikséges aZ
elidegenítéséhez,ha a lakás műteľemlakás,
d) a Forster Gyula Nemzeti
orökséggazdálkodási és Szolgáltatási

Központ jőváhagyźsa szükséges aZ
elidegenítéséhez,ha a lakás műemlék vagy
ilyen éptiletben van

(f) Harmadik személy hozzájáru|ásźú
(jóváhagyását) a bérllő koteles az eladási
ajáĺLat kiadásáľól szóló tulajdonosi

döntésmeg hozata|áńg beszęrezni. Eladási
aján|at kikĹildésérevonatkozó döntés a
hozzźýáruIás hiányában nęm hozhatő.
Amennyiben a hozzź|árulásra (jóváhagyásra)
jogoult nýlatkozatát kikotésekkel adja ki,
azokat az adásvéteIi szerzőđésbenrogziteni,
és a vevonęk vállalnia kell.

Az elővásáľlási jog bĺztosítása

A lakást, az Ltv-ben szabćĺ|yozott
elővásárlási jog alapj án a bér|o, valamint a
bérlő hozzájáru|ásáva| egyenesági rokona,
örökbefogadott gyermeke vásarolhatja meg.
Ha a lakásnak béľlője van a lakás
elidegenítése harmadik személynek csak a
bérlő bérleti jogviszonya e|ozętes
(megszüntetésének)
megszűnésének
feltételével torténhet a 6. $ g) ponda
kivételével.
9. $ (1)

(2) Ha a lakás az állam. tulajdonból
térítésmentesenkerült az onkormányzat
tulajdonába, a bérlők elővásáľlási joguk
a|apjáĺ vásárolhatják meg a lakást. Ha lakás
nem térítésmentesenkerült az onkormányzat
tulajdonába, a bérloknek nincs elovásárlási
jog.'k, de az onkormányzat nekik biztositja a
lakás megv ásár|ásźnak a lehetősé gét. Kivételt
képez mindkét esetben, ha a lakás
elidesenítésea bérlő bérleti iogviszonya
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megszúnésének
feltételével történik.
(3)

(megszĹintetésének)

A bérlőtársak együttesen gyakorolhatják

a

lakás megv ásár|ćĺsźĺva| kapcsol ato s gukat. A
bérlő, bérlőtársa javára elővásárlási jogáról
jo

lęmondhat.

(4) Az eladási

ajánlatot valamenný

bérlőtársnak el kell juttatni, fiiggetlenül attól,
hogy valamennyi bérlotárs élt-e bej elentéssel.
Ha a béľlőtáľsak ajánlatot elfogadó
nyilatkozatai nem egybehangzőak, azt ilgy
kell tekinteni' hogy az ajáĺ|atot nem fogadták
el.

(5) A

társbérleti lakrészęk akkor

elidegeníthetők, ha az e|ózetęs nyilatkozatok
szeľint egyidejűleg mindegyik táľsbérleti
lakrész megvásár|ttsra keľül vagy ha az üres
társbérleti lakľészt a másik társbérleti |a|<ĺész
béľlője megvásáľolja. Üľes társbérleti lakľész
a versenyeztetési szabá|yzat mellőzésével is
e1idegeníthető.

Lakás jogcím nélküli használók részére
való elidegenítése
10. $ Az a lakás, amely az áI|am tulajdonából
téľítésmentesenkeľtilt aZ Onkormányzat
tulajdonába, a tulajdonosi joggyakorló
bizottság d<intése a|ap1án a bentlakó,
elhelyezésre jogosult jogcím nélkĺili
lakáshaszn źtlo tész& e elidegeníth eto, ha

a)

b)
c)

elhelyezéséhęz az áIta|ahaszĺá|t lakással

legalább azonos szobaszámű

és

komfortfok ozatu l akást kell biztosítani,
a lakásra lakásgazdálkodási szempontok
a|ap1án nincs szükség
aZ elhelyezésre jogosult jogcímnélkĹili
|akáshaszĺá|ő bizonyitő erejű
magánokiľatban nyilatkozik arról, hogy a
kérelmével elhelyezési
vételi
jogosultságáról lemond, tudomásul veszi,

hogy amennýben aZ ęladási

aján|at

a|apjźtn nem vásárolja meg a lakást, úgy
az aján|ati kötöttség |ejártátől szźlmított
30 napon belül köte|es azt elhagyni és
kiürítve az onkormánvzat tészére
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visszaadni.

.

Üľes lakás elidegenítése

Üres lakás elidegenítése

Az elidegenítésreátadott üres lakást a 11. $ (1) Az elidegenítésreátadott üres lakást
BuđapestJózsęfuárosi onkormányzat a Budapest Józsefuárosi onkormányzat
veľsenyeztetési szabá|yzata szerint kell versenyeztetési szabá|yzata szerint kell
l 1' $

értékesíteni.Kivétel ez a|őI, ha a legfeljebb értékesíteni.Kivétel ez a|ő|, ha a legfeljebb
10 m2 alapterületű lakást a kĺjzvetlen
10 m2 alapterületű lakást a közvetlen
külön tulajdoni illetoség
szomszéd
illetoség
tulajdoni
külon
szomszéd
tulajdonosa csatolás céljából kívánja tulajdonosa csatolás céljából kívánja
megvásárolni. Ebben az esetben a lakás, a megvásárolni. Ebben az esetben a lakás, a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottsźĺg tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
dontése a|apjźn, versenyeztetési eljáráson döntése a|apján, versenyeztetési eljáráson
kívül is elidegeníthető.
kívül is elidegeníthető.

(2) A |396ĺ2013. (WI. 2.)

Koľm.
határozatban meghatározottak alapján' a
Józsefváľosi Pályaudvaľ teľiiletén

elhelyezkedő lakások

felszabadÍtása
éľdekébenüľes lakás veľsenyeztetési
eljáľás mel|őzésével is elidegeníthető.

III.

A

FEJEZET

vÉTELl szÁľonr ns AZ ELADÁsI
AJÁNLAT

12. $ (1) Az adásvételi szerzodés
megkcitésérea vevő vételi szándék
nýlatkozata és az ol.lkormźnyzat ajánlata
a|ap1án egyaránt sor keľülhęt.

(2)

A

vételi sztndék bejelentése során

a

bérlőnek nyilatkoznia kell, hogy

a) az

b)
c)

onkormányzatta|

és a

koz:územi
szolgá|tatokkal szemb en nincs tartozása,
az Oĺkormányzatta| szemben perben
nem áll'
a bérbeadő hozzájárulásával e|végzett,
meg nem téntettbęnlhtnásainak értékéta
forgalmi értékbenérvényesítenikívánja-

(3) A

vételi szándék nyl|atkozathoz
mellékelni kell:
a) a béľleti díj megfizetéséľőlszóló
igazolést,
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b)

a

bérbeadó által

30 napon

beltil

hitelesített béľletiszerzodést,
c)

az érvényesítenikívánt éĺtéknövelő
bęruházások megjelölését, elvégzéstik
évétés hitelt érdemlően igazolhatő
kĺiltségét,

d)

béľlőkijęlcjlésiés aZ ismételten
gyakoľolható bérlő-kiválasztási jog

a

jogosultjának
e)

s)

az

elidegenítéshez való

hozzájźĺruIésát,
a szo|gtt|ati és vállalati bérlakásként
bérbe adott lakás felett rendelkezni
jogosult nýIatkozatát anó|, hogy a lakás
e jellege megszűnt és a lakás eladható
a munkaviszony fennállásáig létesített
bérleti jogviszony esetén a munkáltató
munkaviszony
nyllatkozatát a
értékesítéshez
illetvę
aZ
fennállásáról,
vaIőhozzttiárulásról.

Az éľtékbecslés

13. $ (1) A jelen rendelet

a|apján

elidegenítésrekeľĹilő lakás
forgalmi értékétaz elidegenítésről és aZ
bekölt<jzhető

eladási ajětnlat megküldéséľőlszőIő

előteľjesztés előtt kell megállapítani. Az
értékbecslésköltségeit aZ onkormányzat
viseli, ha
a) olyan lakás felkínálása történik
elidegenítésre, amelyľe nem jelentettek
be vételi szánđékot,
b) a vételi szándékot bejelentő költségére
eIvégeztetett éľtékbęcslésellenőľzésę
céIjábőI a Képviselo-testĹilet, vagy a
tulajdonosi jogokat gyakorló bízottság
rendeli e| azíj értékbecslést,
c) üľes lakás, társbérleti |ak.rész értékelésę
történik.
Más esetekbeÍ7 aZ éľtékbecslésköltségeit a
vételi szándék bejelentője viseli, ideéľtvea
vételi száĺdék bejelentője tital készittetett
értékbecslésjelen rendelet szeľinti
felülvizsgá|atáĺak a koltségeit i s.

Az

értékbecslésta feladattal megbízott
vagyonkezelő szervezet źl|ta| megjelölt
értékbecslői körből az renďe|i meg, aki a
költséeet viseli.

(2)
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(3) A vételi szźtĺđék
bejelentőjének

az
éľtékbecslésmegrendeléséľęvonatkozó
felhívást a feladattal megbízott vagyonkezelő
szervezet akkor adhatja ki, ha az épületben
lévő lakás elidegenítésérdekébenkijelölésre
kęľült, és a benffitott iratok a|apján a lakás a 7. $ (3) bekezdése alapján felmentéssel _
elidegeníthető.

(4) Az éĺtékbecslésmegľendeléséreés

elkészíttetéséreés az értékbecslésa feladattal
megbizott vagyonkezelő szewezet részére
töľténő megküldésére |ega|źtbb 30 napot kell
biztosítani. Ha az értékbecslésta vevo 30
napon belül nem rendelte ffieg, kérelmét
visszavontnak kell tekinteni.

14.

$ (1) Ha aZ

onkormányzat aján|ati
belül az eladási
határidején
kötöttségének

ajźn|atban közolt forgalmi érték
a vevő kéri, a kérelméta

felĺilvizsgá|atát

független szakértó

állásfoglalásának
ismeľtetése mellett a Képviselő-testtilet vagy
a tulajdonosí bizottság elé kell terjeszteni. Az
aján|ati kötöttség idotartama ilyenkor a
forgalmi értékfelülvizsgäIata iránti kérelem
előterjesztése és a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság állásfoglalásának
kézhezv étele köztjtti időtartammal megnő.
(2)

Az értékbecslés365 napig

érvényes.

Az eladási ajánlat
15. $ (l) Eladási ajánlat afulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság döntése a|apján adható ki
avevő részérę.

Az eladási ajźn|at kiadásáról szóló d<intés
meghozata|a előtt a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság jogosult megvizsgálni a
(2)

bérlő szociális heIyzetét a

családsegítő
bevonásával abban az esetbeĺ,ha abéflő a 12
hónapon tuli béľletidíj hátralékát a véte|i
kérelem benýjtása előtt, a lakás
megvásárlása érdekébenegyenlítette ki.
3)

Az ajánlati

akézhezvételnapián
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kezdődik

és 30 napig brt. Az

ď1án|ati

kötöttséget a vevő kéľelméreegy alkalommal
30 nappal a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság döntése nélkril a vagyonkezelő
szewezęt meghosszabbítja. További egy
alkalommal történő hosszabbításról a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt.

Az

ęladási ajánlatnak lzrta|maznia kell,
kĺilönösęn:
a) a lakás címét,ingatlan-nýlváĺtartási

@)

b)

c)

adatait, alapteľületét, szobaszámtú
komfortfokozatát,
bérlo javára Íigyelembe vett éľtéknövelő
beruházásokat' a lakás bekoltözhető
forsalmi értékét.a véte|tÍat. a véte|át
rendeletben
megfizetésének a
zott
feltétel
eit,
szab źiyo
a vevő á|ta| vźrhatőan ťlzetendő közös
vagy
költség mértékét
^zlhőnup
bontásban,
tulajdoni hányad/hónap
valamint

Đ
g)

a fennálló

célbefizetés(ek)
mértékétés hátľalévő futamidej ét,
azaján|atikötöttséget,
a vétę|ár megfizetésénekáltalános
feltételeit.

IV. FEJEZET

A FoRGALMI

ERTnr ns

a.

vÉľaI,Án

A foľgalmi értékmegállapítása
16.

$ (1) A forgalmi

éľtékmegállapítása
amelyet úgy
torténik,
alapján
értékbecslés
kell elkészíttetni, hogy aZ tarta|mazza az
elidegenítésľekeriilő lakás, az épu|et, és a
hozzźúartozó telek jogi helyzetével és
műszaki tiIapotáva| ĺisszefüggő tényeket,
továbbá a forgalmi értékmeghatározását

befolyásoló egyéb adatokat, valamint a lakás
valóságos komfortfokozatát, fiiggetlenül
attól, hogy az jogszeru, szabźiyos műszaki
kivitelezésű, vagy jogellenes, szabźiýalan
műszaki kivitelezésű építéseľedménye.
(2) Az éľtékbecsléssorán meg kell hatźrozni,
hogy a lakásnak az értékbecslésidőpontjában
i értékébenmilven hánvadot
erven
,11
AI

képviselnek a bérlo azon beruházćsai,
amelyeket a jelen rendelet alapjáĺ a bérlő
javára figyelembe kell venni.

(3) Az értékbecsléselkészítésesorán csak
azokat az éľtéknövelő beruházásokat kell

felmérni, amelyeket az a bérlő végzett, aki a
lakásnak aZ értékbęcslésidőpontjában a
bérlője.

(4) A (3)

bekezdésben meghatźrozott
kor|átozás a|ka|mazźĺsaalól a bér|o
(elhelyezésre j o gosult haszĺáIő) i génye estén
a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
felmentést adhat és hozzájárulhat a jogelőd

źita| végzett értéknĺivelőmunkálatok
foľgalmi értéketbefolyásoló hatásának
megáI|apítźtsćthoz,ha a (3) bekezdésben

meghatátozott korlátozás a|kalmazäsa a
béľlovel szemben tisztességtelen uz|ęti
magatartést valósítana meg' meľt a bérlő
igazolta, hogy az állampolgári csere' vagy a
tartási szetzódés Során, a koľábbi bérlő
számźlta megťlzette az értéknövelő munkák
ellenértékét,tovább a tartási szerzódés esetén
a lakásban megvalósított éľtékncĺvelő
beruházások költségét saját maga viselte.

17. $ (1) Azok a munkálatok vehetők
figyelembe a bérlő javtĺra értéknĺjvelő

beruházásként, amelyeket a bérlő a
béľbeadó hozzźĄáru|ásával vagy a munkálatok

elvégzéseelőtt

a

bérbeadóval tĺiľtént
megállapodás alapján, a szükséges hatósági

- végzett, és
a bérbeadó
részérę
a
bérlő
azokat

és más engedélyek birtokában

készpéĺubennem ťlzette ffi€g, illetőleg

a

bérleti díjban nem érvényesítette.
Amennyiben a béľbeadó és a bér|o a

beruházások ellenértékénekmegťĺzetésére
vonatkozóan úgy állapodtak meg, hogy az a
bérleti díjból havonta egyenlő ľészletekben

levonásra kerül, a

forgalmi

érték
vehető
figyelembe, amely összeg megtérítéséremég
nem kerĹilt sor.

aZ
csĺjkkentésénél

az cisszeg

(2) Ha az értéknovelő munkálatokkal nem a
lakás közmúvesítése' komfortfokozatának
növelése' romos lakás helyľeá|Iítása, a lakás
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alapteríileténeképítésútján való nĺivelése,
vizęsblokk kialakítása vagy számuk növelése

tĺirtént,aZ értéknövelő

beruházások

figyelembe vételénélkĺilönös gondossággal
kell vizsgálni, hogy nem olyan munkák után

kíván e bérlő értéknövelő

beruházást
érvényesíteni,amelyek elvégzése egyébkénta
béľlő kĺjte|ezettsége, vagy a béľlő egyéni,
átlagosnál magasabb színvonalúigényeinek
ki el é gítésé t szo| gáLj ák.

(3)

Az

értékbecsléssorán figyelembe kell
venni, hogy a bérlő köteles gondoskodni:
a) a lakás burkolatainak, ajtóinak,
berendęzéseinek
ablakainak és
karbantartásáról,
b) a lakás burkolatainak felújításáról'
pótlásáról, illetőleg cseréjéről, kivéve, ha
aÍra a falban vagy fiidémben lévő
vezetékek javitźsáva| összefüggő
helyľeállítási továbbá aZ épület
felújítása során végzett munkákkal
kapcsolatban kerül sor,

c) aZ

elektromos vęzetéknek és

érintésvédelmiręndszerének a lakásban

levő fogyasztásméľotől illetőleg

biztosító

tźl:b|átő]'

-

a

kezdődő szakaszán

keletkezett hibák kijavításáról' a
kapcsolók és a csatlakozó aljak
cseréjéľől,

az éptilet kozponti
bęrendezéseiben, a kozös haszná|atra
szo|gá|ő helýségekben és ezek

d) aZ

e)

épületben,

berendezéseiben' továbbá a lakásban a
saját vagy a vele együtt lakó személyek
magatartźsa folytán keletkezett hibák
kijavításáról és az eľedeti állapot
he|yreá||ittlsáról, illetőleg a kár
megtérítéséről,valamint
a lakásberendezések felújításáról és
cseľéjéľől.

(4) Az értékbecslésa lakás beköltözhető
forgalmi értékévelkapcsolatban legalább
három értékettarta|mazzon:
a) a lakás bekĺjlt<jzheto foľgalmi értékét,
függetlenii| aÍtő|, hogy a bérlő bármilyen
munkálatot végzett-e a lakásban,

b)

előzetes megállapodás esetén a béfló

iavtra fisvelembe vett

éftéknövelo
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beruházások bekĺjltĺjzhető foľgalmi
étéken[a) pont szerínti értéken]belüli

c)

összegét,

az a) és b) pont szerinti forgalmi érték
külonbözetét, vagyis a bérlő javźra
figyelembe vett éľtékncivelőberuházások
nélkül szttmított beköltözhető forgalmi
értéket.

(5) A béľlő javára

figyelembe vętt

értéknövelő beruházások esętén az

értékbecslésbenszerepeltetni kell, hogy:
a) milyen értéknövelő munkálatok
figyelembe vétele tortént,
b) az értéknovelő munkálatokat a bérlő
melýk évben végezte eI,
c) a bérlő az értéknovelő munkálatokat a
bérbeadó íľásbęli hozztĄáru|ásáva| végezte-e
ol,

d)

kellett-e hatósági engedély aZ

éľtéknövelő munkálatokhoz és azokat
beszerezték-e,
e) történt-e az értéknövelő munkálatok
miatt béľbeszámitás, s ha igen milyen összeg
erejéig, tart-e még bérbeszámitts, s ha igen
abból milyen összeg beszámítás a történt és
milyen összeg van még háfta,
a béľlői beruházások avulását.
Đ

A

véte|ár a|apját képezo foľgalmi éľtéket
lakás
le
kell
vonni
beköltĺjzhető foľgalmi éľtékéből
a bérIó javáta figyelembe vett értéknövelő
beruházások beköltözhető forgalmi éľtéken
belüli osszegét, s kapott eredményhez hozzá
kell adni a béľbeadó által béľbesztmitás tĺján
vagy más módon már megÍéntett összeget.
(6)

úgy kell megállapítani, hogy a

18. $ Térítésmellett onkormányzati
tulajdonba kęrĹilt lakás esetébęn a szerzést
kĺjveto 5 éven belül a forgalmi éľtéket_
ktilön értékbecsléselkészítésęnélkül _ a
beszerzésihekenilési értékalapjźln kell
megá|Iapitani. 5 éven túl a forgalmi érték
megá||apitásźthoz ingatlanforgalmi
értékbecsléstkell készítetni.
A VETELAR
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A téľítésnélkĺilaz onkormánvzat
tulajdonába keľült lakások vételáľa

19. $

(1) Ha a térítésnélkül aZ

onkormányzat tulajdonába kertilt |akást az

elővásárlási jog jogosultja, vagy az
elhelyezésre jogosult jogcím nélktili
|akáshasznáIő vásárolja ffiog, a véte|ár a
forgalmi érték25oÁ-a, a valóságos

komfortfokozat szerint

összkomfortos lakás esetében
foľgalmi értékĺ}%-a.

komfortos,

a

véte|ár a

Az

(1) bekezdésben foglaltaktól eltérően,
ha a |akást az elővásárlási jog jogosultja
vásárolja meg:
a) I-6 lakást tafta|maző hźnas
ingatlanokban lévo lakások esetében a
vételár a forgalmi érték50 o/o-a,
komfortos, összkomfortos lakás esetében
avéte|ár a forgalmi &ték75 oÁ-a,
b) az e|adási ajźtn|at. kiadását megeloző 10
éven belül több szęrkezeti elemet
felújításban,
fog1aló
magába
koľszerűsítésbenrészesült épĹilet esetén a
véte|źlrmértékeaZ (1) bekezdésbęn
meghatźrozott vételár l,5-szeres, a 10
éven belül felújított,koľszerűsített épiilet
esetén pedig a véte|źrmértékeaz (I)
bekezdésben meghatározott vételár 2szerese,
c) amennyiben a HVT III. tęrĹiletén lévő
lakásbérleményeinek
lakóépületek
elidegenítésérekerül sor' a véte|źr
mértékeaz (1) bekęzdésben
me ghattr ozott v étel ár 2 - szer ese,
d) a piaci bérű lakás véte|ára a forgalmi
érték50 o/o-a, komfortos, <isszkomfoľtos
lakás esetében avétę|ár a forgalmi érték
75 Yo-a.
(2)

(3) a) Ha az (1) bekezdés szerinti lakást a
bérlő határozoÍt időre sző|őan vagy

feltétel bekövetkeztéig bérli,

és

felmentést kapott az e|idegenítési tilalom
alol, az tĺ|tala ťrzetendő vételárra az (I)-

(2)

bekezđésbenfoglaltakat kell

a|ka|mazni,ha a bérleti jogviszoĺy 1994.
március 31-ét meeę|oző idő őta mát
fennáll.
)l

b) Ha a
c)

határozatlan idejtĺ bérleti
jogviszony bérleti díj nem fizetése míatt
hatátozott iđejűrevá'Itozott, a vételźra
forgalmi érték50 oÁ-a
Minden más esetben határozott időre
sző|őaĺ vagy feltétel bekövetkezéséig
béľbeadott lakást bérlője részérea

forgalmi érték95o/o-nak

megfelelő

vételáron lehet eladni.

(a) Ha a lakás, a 8. $ (5) bekezdés szerinti
tulajdonostárs, a 9' $ szakasz szerinti
elhelyezésľe jogosult jogcím nélkĺili
lakáshaszná|ő, vagy a 10. $ szerinti vevő
részérękertĺl eliđęgenítésre,a vételát azonos
a lakás beköltözheto forgalmi értékével.A
vételárból semmilyen jogcímen nem adható
kedvezmény , a vételár nem csökkenthető.

(4) Ha a lakás, a 8. $ (5) bekezdés szerinti
tulajdonostárs, a 9. $ (5) bekezdés szeľinti
ĺiľestáľsbéľletilakľészvevője, a 10. s
szerinti elhelyezésre jogosult jogcím nélküli
lakáshasznáIő, vagy a tl. $ szeľinti vevő
tészérekertil elidegenítésre, a véte|ćr azonos
a lakás bekölttjzhető foľgalmi éĺtékével.A
Vételárból semmilyen jogcímen nem adható
kedvezmén y, a v éte|źrnem csökkenthető.

A vételáľ megÍizetése

21' $ (l) A lakás bérlője, vagy a vele egy

tekintet alá eső személy a vételár 20 oÁ-ának
megfizetésétkövetően a fennmaradó részt
a) a szerzőđésmegkötésekor egy összegben
vagy
b) részletekben
teljesíti.

(2) Az (1) a) pont alapján kötött adásvételi
szerzodés esetén a vevőt _ az (I) szennt
megfizetenđő 20 oÁ-on felül _ fennmaradó
vétę|źtrtészte55 o/o kedvezmény illeti meg.
(3) Az (1) b) pont alapjan kötott adásvételi
szęrződés esętén tészletťtzetésikedvezmény
legalább 15 évre, de legfeljebb25 évre adható
a vevő kéľésénekmegfelelően. A vevő a
véte|árat, havonta egyenlő részletekben
kamataival együtt köteles megfi zetni.
(a) Ha a vevő az (|) b) pont a|ap1án kotött

adásvételi szeľződésből fennmaradó

véte|árcészt15 évnélrövidebb iđoalatt fizeti
ffi€g'
a) fennmaradó vételárnak adásvétęli
szerződés megkötését követő 5 éven

belül tĺjr1énőmesÍizetéseesetén aZ
ény a fennmaradtvételár 45 Yo-a,
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b)

c)

fennmaradó vételárnak adásvételi

szerződés megkötését követő 5-10 év
között töľténő megťlzetése esetén aZ
engedmény a fennmaľadt vételár 25 oÁ-a,
a fennmaradó vételárnak adásvételi
szerzodés megkĺitésétkövető 10 éven tul
t<irténő megfizetése esetén az engedmény
a fennmaradt vételár 15 %o-a.

(5) A (4) bękezdésben meghatfuozott
engedmény az adott évben teljesítendő

vétęIánészleteken felüli befizetésekľe is
érvényes,de mindig csak az adott évben

töľténő többletbefizetésre

irányadó

mértékęknek megfelelően'

(6) Rĺividebb töľlesztési idő a vételáľhátralék

fennállása alatt bármikor vtűaszthatő. A

véte|árhátÍalékból engedmény azonban csak a

renđelet szab á|y ai alapj án nyúj tható.

(7) Részletfizetés esętén a véte|ártészletęket
annak kamataival növelten kell megfizetni.
(8)

A

fennmaradő véte|árrész megťlzetésnek
biztosítékakénta vevő źita| megvásáľolt
lakásľa onkormán yzat jav áraj elzálogjogot és
elidegenítési és tęrhelési tilalmat kell kikötni
ésazingat|an-nýlvántartásbabejegyeztetni.

(9) Amennyiben a vęvő az (I) a) szerinti
véte|źlratbanki hitelből fizeti meg, ugy az
adásvételi szerzodést 60 napos fizetési

határidő kik<jtése mellett tulajdonjog
fenntartással kell megkötni. Ez esetben a

vevo a véte|ár 20 %-át foglaló ciméĺťtzetl
meg az eladó részéľe.Ha a teljes véte|ár az
adásvételi szerzodés a|áirását követő 60
napon belül nem kerül kiegyenlítésre, a

további 30 nappal a vevő

kéréséľe

meghosszabbithatő a vételźlrmegfizetésére
vonatkozó hatáľidő. A 61. naptól a véte|ár
teljes kiegyenlítéséigigénybe vett időszakľa
vevő köteles kamatot ťlzetni, amely méľtéke
megegyezik a jegybanki alapkamattal. A
vevő a teljes vételáľ kiegyenlítéséigköteles a
bérleti dijat megfizetni. A tulajdonjog
bejegyzéséhez a megbízott vagyonkezelő

a teljes vételärbeérkezését,
valamint a bérleti díi mesfizetésére
szervezęt
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vonatkozó nullás igazolás benyújtását követő
5 napon belül köteles kiađnia hozzájáruIő
nýIatkozatot. Amennýben a teljes vételár
nem kerül kiegyenlítésre, úgy a vevő
meglévő bérleti szerződése a|apjáĺ továbbľa
is a lakás béľlojemarad.

(10) A 7. $ (1) r)-t) pontjai a|ap1án kötött
adásvételi szetzódésbęn a bérlőt nem illetik
meg a (2), (4)-(6) bekezdésben foglalt
kedvezmények.

A 9. $ (5) bekezdés, a 10. $ paragrafus,
valamint a 11. $ paragrafus alapján kötött
(11)

adásvételi szerzőđésekesetében a vevőt nem

illetik meg aZ (1) b) pont és a

(2)-(8)

bekezdés szerinti kedvezmények. Egyösszegű
fizetésnek tekintendő a (9) bekezdése alapján
teljesített banki hitel fęlhasznéiása is azza| a
kikotéssel, hogy amennyiben a vételát
megfizetése nem teljesül, űgy az adásvétel
tźlrgyéú'képező lakás, a ťlzetésihattľido
leteltét k<jvetoen nem adható bérbe, illetve
haszná|atba,

(12) A 20. $ paragrafus alapján ktitött
adásvételi szerződések esetében a vevőt
nem illetĺk meg (2), (4) és (5) bekezdés
szerinti kedvezménvek.

A kedvezmények a szocĺális helyzet
alapján

22. $ (1) A 19. $ bekezdés alapján

meghatározott vételárból 5 % vételár
engedmény azt a vevőt illeti meg, aki a
szetződés megkĺitésétmege|őzó két éven

belül állandó

lakcímbejelentéssela
megvásárolni kívánt lakásban lakott és a
szerzodés megk<itésekor:

Đ

b)

nyugdíjas, vagy nyugdíjszenĺrendszeľes
szociális ellátásban részesül
saját háztartásában orvos szakértői
bizottsági határozatta| igazolt
munkaképtelen, vagy korlátozottan
munkaképes fogyatékk a| é|ő eltartásátő|
gondoskođik, vagy
sajźtt htntartásában legalább 3 kiskoru
eltanásáról gondoskodik, v
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(2) Az (1)

bękezdésben szabá|yozott
vételárengedmény méľtéketöbb feltétel
együttes fennállása estén sem haladhada meg
az 5 oÁ-ot,

(3) Ha a lakást többen, közösen

vásárolják
meg az (1) bekezdés szerinti vételar
engeđménycsak aZ ott meghatározott
személyek á|tal megvásárolt tulajdoni
hźtĺyadr a a|kalm azhatő

.

(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
kéręlemre engedéIyezheti a törlesztés ideje
alatt <inhibáján kívĹil bekovetkezett
munkanélktiliség esetén a munkanélktiliség
kezdetét követo hónaptól az új munkába
állásig, de maximum 12 hónapra a ťĺzetési
kotelezettség szüneteltetését.
(8) A 7. $ (1) r) és t) pontjai alapján kötott
adásvételi szeľződésben a bérlőt nem illetik
meg a 22. $ (1) bekezdésében foglalt
kedvezménv.

A kamat

A 21. $ (1) b) pontja alap1án, a
térítésnélkĺilonkormányzati tulajdonba
23. $ (1)

keriilt lakás bérlőjével kötött adásvételi
szęrzódés esętében kamat méľtéke
szerződés napján
megegyezik az ađźsvéte|i
érvényesjegybanki alapkamattal. A kamat
mértékea rész|etťlzetésidőtartama alatt
vtitozatlan méľtékti.
rendelet 21. $ (1) b) pontja a|apján az
^
önkoľmányzati eszk<jzĺjkbőI szerzet1 lakás
(2)

bérlójével kötött adásvételi szeľzodés esetén a
kamat mértékeaz (|) bekezdés szerinti kamat
kétszerese.

(3)

A

vételárrészletkésedelmes megfizetésę
a
esetén késedelmęs időszakra, a késecĺelmes

összeg után a vevő kĺjteles a Ptk-ban a
kötelezett késedelme (yléĺztartozäs)esetéľe
megállapított mértéktĺkésedelmi kamatot is
köteles megťlzetní.
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Részletfizetés

24. s (1) A ľészletfizetésĺgénybevétele
mellett megvásárolt lakások esetében il
a
vagyonkezelő szeľvezet a vevő kéľéséľe,
vevő á.Jtal, a ľészletfizetéssoľán

felhalmozott hátralék megfizetéséľe2 éves
időtaľtamľa rész|etťuetésimegállapodást
kiĺthet, amennyiben a vevőnek nem volt
még nem teljesített részletfizetési
megállapodása. A hátľa|ékot a vevő,
^
megállapodás megkłitésénekidőpontjában
hatályos Ptk. szerĺntĺoa késedelmes
fizetésľevonatkozó kamattal növelten
kiiteles egyenlő ľészletekbeneladó részére
megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltnál hosszabb
időtaľtamú részletfizetésengedélyezéséről'
valamint a kamat méľsékléséről'
elengedéséľőla hatáskłiľľelľendelkező
bizottság jogosult dönteni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt
rész|etflzetési megállapodás megkiitésével
kapcsolatban a vagyonkezelő szervezet
szükség esetén, a hatásktirľel ľende|kező
bizottság hozzájáru|ását kérheti.

V. FEJEZET

V. FEJEZET

AZ ADÁSvÉrBr,r sznnzooÉs

AZ ADÁsvBľBr,r SZERZoDÉS

Határidők az adásvételi szeľződés

Hatáľidők az adásvételi szeľződés
megkłitéséľe

megkötéséľe

Az

adásvételi szerzódést a vevő aján|atí kötöttség fennállása alatt benffitott eladási aján|atot elfogadó ný|atkozatźnak
onkormányzat áIta|i kézbezvételétkövető l5
napon belül kęll megkötni, ha nem állnak
fenn az elidegeníté st kizát ő feltételęk.

24. $

Az adásvéte|i szerződés módosítása

és

25.

$ Az

adásvételi szętződést

a vevő -

ajánlati kotöttség fennállása alatt benyújtott _

eladási ajánlatot elfogadó ný|atkozatáĺak

onkormányzat áIta|i kézhęzvételétktivető 15
napon belül kell megkötni, ha nem állnak
fenn az elidegeníté st kizźľőfeltételek.

Az

adásvé telri szerződ,és módosítása és

megszűnése

megszűnése

25. $ (1) Az adásvételi szerződés 26. $ (1) Az

adásvételi szerzőďés
módosításához a 2. $ (2) bekezdés szerinti módosításához a 2. $ (2) bekezdés szerinti
hatáskönel rendelkező bizottság járulhat hatáskĺjnel rendelkezo bizottság járulhat
hozzá.

hozzá.
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(2) Ha

a

szerzóđésnem elállás jogcímén
szűnik meg) a szeruődés megszüntetéshez az
a szeÍv járulhat hozzá, ame|y az eladási
aján|at feltételeiľőI hatátozott, illewe - ha
eÍTe sor keľiilt amely aZ adásvételi
szerződést jóváhagýa.

a szeruődés nem elállás jogcímén
meg'
a szeruođésmegsztintetéshez az
szúnik
a szerv járulhat hozzá, amely az eladási
ajźnlat feltételeirő| határozott' illetve - ha
erĺę sor keľĹilt amely az adásvételi
szeruő dé st .j őv áhagyla.

(2) Ha

(3) Ha az adásvéte|i szerzođésúgy szűnik (3) Ha az adásvételi szerződés úgy szúnik

meg, hogy a vevőnek a véte|ár visszajár, arta meg, hogy a vevőnek a vételźrvisszajár, arra
az időtartamra' amíg az ađásvételiszeľződés az iđőtartamľa,amíg az adásvételi szerződés
fennállt, a visszajáró vételárból a teljes bérleti fennállt, a visszajáró Vételárból a teljes bérleti

díjjal megegyezó hasznźĺ|atidíjat le kell díjjal megegyezo haszná|ati díjat lę kell
vonni.

vonni.

(4)

Ha az

onkormányzat á|tal kötött

(a)

Ha aZ

onkormányzat

tital

kötott
megbizási szeruodés másként nem megbizási szęrzódés másként nem
rendelkezik a je|zá|ogtrog és az elidegenítési rendelkezik a jelzá|ogsog és az elidegenítési
és terhelési tilalom törléséľől sző|ő igazo|ást és terhęlési tilalom töľléséről szőIő igazo|ást
aZ onkormányzatta| szembeni tartozás az onkormányzattal szembeni tartozás
kiegyenlítéseesetén a vagyonkezelő kiegyenlítéseesetén a vagyonkezelő
szetvezęt önállóan járulhat hozzá.
szerv ezet önál l ó an j áru|hat ho zzá.

VI.

VI. FEJEZET

FEJEZET

ELIDEGENÍľľssEr, KAPCSoLAToS
EGYÉBRE,NDELKEznsnr

ELIDEGEľÍľÉssnlKAPCSoLAToS

Eltérésa ľendelettől a HVT teľületén lévő
lakás esetében

E|téľésa ľendelettől a HVT teľiiletén lévő
lakás esetében

EGYÉBRENDELKEZÉSEK

26. $ HvT teľületén lévő lakás esetén a 27.

s HVT

tęľületénlévő lakás ęsetén a
Képviselő-testĹilet hozzájáru|ásćwal a jelen
Képviselő-testület hozzźĄźĺruIásáva|a
rendeletben foglaltaktól el lehet térni, ha a rendeletben foglaltaktól el lehet térni, ha a
befektetési területre vonatkozó szeruődés befektetési terĹiletrę vonatkozó szerzodés
jelen

telj esítéseérdekében szükséges.

Igazolás

telj esítéseérdekébenszükséges.

Igazo|ás

27. $ Ha a vételi szándék bejelentője 28, $ Ha a vételi szándék bejelentője

valamely hatáľidőt elmulaszt, aPp. szabáIyai
szeľint előterjeszthető igazolttsi kéręlęmmel
élhet, amelyet a polgármester bírál e|. Az
ajánlati kötöttség hatáľidej ét a polgármester
30 napnál hosszabb időre nem
hosszabbíthatja meg.

valamely hatáľidőt elmulaszt' aPp. szabtiyai
szerint előterjesztheto igazo|źtsi kérelęmmel
élhet, ame|yet a polgármestęr birá| eI. Az
ajánlati kotottség határiđejéta polgármester
30 napnál hosszabb időre nem
hosszabbíthatja meg.
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28. $ (1) A rendelet 2013' július 15. napján
lép hatályba. Rendelkezéseit mindazokban aZ
esetekben alka|mazĺi kell, amikor az
onkormányzatot aián|ati kötöttség nem
terheli és nem került sor adásvéte|i szerzódés
megkötéséľe Sem.

29. s (1) A rendelet 20|3. július 15. napján
lép hatályba. Rendelkezéseit mindazokban az

esetekben alkalmazni kell, amikor az
onkormányzatot aián|ati kötöttség nem

terheli és nem került sor adásvételi szeľződés
megkötésére sem.

(2)
rendelet hatá|ybalépésévele gyidej rĺle g (2)
rendelet hatá|ybalépésévelegyidejűleg
^ veszti a |6/2005. (IV. 20.) szźlmu
^ veszti a |612005. (IV. 20.) számÍl hatá|yát
hatá|yát
önkormányzati rendelet.
önkormányzati rendelet.

(3) A (2) bekezdésben feltĹintetett rendelet (3) A (2) bekezdésben felttintetett rendelet
hatályon kívĹil helyezése nem érinti az hatályon kívül helyezése nem érinti az

ęladásra való kijelöléssel kapcsolatos eladásra való kijelöléssel kapcsolatos
döntéseket és a kiadott eladási aján|atokat, dĺintéseket és a kiadott eladási ajánlatokat,
valamint a mźr kiadott önkormányzati valamint a már kiađottönkoľmányzati
jognýlatkozatokat és megkötött adásvételi jognýlatkozatokat és megkötött ađásvételi
szerződéseket.
szerződéseket.
(4) Ha aZ Onkormányzat oldalán a

(2)

(4) Ha az önkorrnányzat oldalán a

(2)

bekęzdésben felsorolt jogszabáiyok alapján

bekezdésben felsorolt jogszabá|yok alapján

(5) A hatályon kívül helyezett önkormányzati
rendeletekre olyan jog nem alapozhatő, amely
a hatá|yoĺ kívül helyezés előtt a magasabb
szintú jogszabályok, az önkoľmányzati
rendeletek hrta|mamiatt nem állt fenn.

(5) A hatályon kívtilhelyezett önkormányzati
rendeletekre olyan jog nem alapozható, amely
a hatályon kívül helyezés elott a magasabb
szintű jogszabályok, aZ önkoľmányzati
rendęletek tarta|mamiatt nem állt fenn.

ajánlat ajánlati kotöttség á|| fenn, az aján|at
határidőben való elfogadása esetén az ajźn|atí határidőben való elfogadása esetén az aján|ati
kotöttséget eľedményező jognyilatkozat kötöttséget eredményezo jognyilatkozat
kiadásakor hatályos jo gszabá|yok alapj án kell kiadásakor hatályos jo gszabáIyok alapj án kell
a szęrzóđéstmegkötni.
a szerzodést megkotni.

ajtn|ati kötöttség á|| fenn,

(6)

A

az

ľendelet hatźiybalépéseelőtt kötött

(6)

A

rendęlet hatá|ybalépése elott kötött

adásvételi szeľződésekkel kapcsolatos adásvételi szeľződésekkęl kapcsolatos
igényekre a jogviszony

létrejöttekkor igényekre a jogviszony létrejöttekkor
hatályos ľendelkezéseket kell a|ka|mazni hatályos renđęlkezéseketkell alka|mazni
akkor is' ha a rendelet hatá|yba|épéseelőtti akkoľ is, ha a ľendelet hatá|yba|épése előtti
ídőszakra vonatkozó igény érvényesítésea időszaL<ľa vonatkozó igény éľvényesítése
a
rendelet hatá|
után történik.
rendelet hatál
után történik.
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