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Budapest Józsefváľosi Onkormá nyzat
Képviselő.testiilet e számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti tilés időpontja: 2013. június 19.

nĺľgy: ĺavas|at a |5/2005. (IV. f0.) számű, az onkoľmányzat tulajdonában źtllrő nem lakás cé|jára

szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon

A napiľendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség

szĹikséges.
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Városgazdálkodási és ľénzĺigyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźtr ozati jav as|at a b ĺzotĺsźĘ számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesztés

Tĺsztelt Képvise|ő-testĺilet!

Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítéséľől szóló |5/2005.
(IV. 20.) szálmű önkormányzati rendelet a2005. évi elfogadása óta 129 módosításon esett áń, ígyjelentős
számű kiüresedett bekezdéssel és ponttal rendelkezik' szerkesztési hibák is fellelhetők benne. Jogtechnikai

okokból új rendelet megalkotása indokolt és szükséges, azegységes szeľkezet kialakítása éľdekében.

Az új rendeletben a fent megjelölt hibák szerkezeti źttszervezése, a módosítások során töľtént hibák, utalások

kij avítása megtöľtént.

A rendelęt fiíbb módositźsai ajelenleg hatályos, hatályon kívül helyezendó I5l2005. (rV. 20.) szźtmil

rendelethez képest:
- megszűnt a /bettíjel paragrafusszämozás,
- abizottságok megnevezése erységes: a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottséłg,
- kijavításra keľültek a mondatszeľkesztési hibák'
- tör|ésľe,javításra kerültek atéves hivatkozások,
- törlésľe keľültek azok a rendelkezések, amelyek nem előÍrasok, hanem eljárási rendet szabźiyoznak,

mivel ezek nem rendeletben szabźiyozandő tételek (pl.: épület elidegenítésre töľténő kijelöléséről szóló
éľtesítések kiktildése, kérelmező részére küldendő |źljékoztatők' hiánypótlási fe|hívás kiktildése,

éľtesítések),
- törlésre keľültek azok aľendelkezések, amelyet törvények, más rendeletek szabályoznak (pl.: tźtrsashźzzá

a|apitás, értékbecslés tartalmi követelményei),
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- törlésre kerĹilt azon rendelkezés, hogy a bér\o szÁmźtra ťrgyelembe vehető beruházások mértékét az
értékbecslések feliilvizsgá|atát végző szakértő hagyja jóvá, mivel a bérlő részére csak azok a
beruhĺízások vehetők figyelembe, ameýől előzetesen a bérbeadóval megállapodott, így azok mértékét a
bérbeadó hattrozza meg' nem a szakértő,

- tĺjrlésre kerültek az onkormányzat által visszafizetendő felújítási hĺányad megtéľítésére vonatkozó
rendelkezések, mivel a pźiyánat űtjźn szerzett támogatásból létesített felújítások esetén e|idegenítési
tilalom kerül az ingatlanokra annak aszewezetnek a rendelkezésére, amelyik a támogatástadtĄ

- törlésre kerĺiltek a vevőt terhelő munkálatok és tűrési kötelezettség, mivel az Önkormányzat tiszta
önkormányzati tulajdonban źL||ő épiileten végezhet felÍljítĺásokat, amelyekre vonatkozó tiirési
kötelezettséget nem az e|idegenités feltételeiról szóló rendeletben kell szabályozni. Amennyiben az
Önkormrányzat řIVT terĹileten lévő bérlemény elidegenítésére a rendeletben foglaltaktól eltérő
feltételeket kíván meghatározni, azt a ÍłĺIT területen lévő helyiség elidegenítése fejezetben, ktilön
Képviselő-testiileti hatźrozatban az aktuális igényeknek megfelelően megteheti.

- a megfelelő rendeleti szakaszhoz źttrendezésre keľĺiltek az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó
határidők

- töľlésre kerültek u egy telek méretet meghaladó ingatlanokkal kapcsolatos szabályok, mivel azokat az
egyéb szabáńyozások alapján kell elvégezni, még az e|idegenitésre tĺiľténő kijelölés előtt.

A rendelet a Nemzeti Varyonról sző|ó 2011. évi CXCVI. tv. hatályba lépését kĺivetően csak részben kerĺilt
módosításra, tekintettel aľra, hogy a törvény ľendelkezései alapján elkészítendő Vagyonrendeletet a
Koľmányhivatal megkifogásolta, és a kifogások szerinti rendelet módosítás 2013. május 27.napjźtn|épett
hatályba. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezó ľendelet elfogadásával a törvényi rendelkezések
źúv ezetésér e soľ kerül.

A Képviselő-testĺilet hatĺásköre az A|aptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén,
Képviselő-testĺilet döntése a Maryarország helyi önkormányzatairő| sző|ő2011. évi CLXXXIX. törvény 13.

$ (1) bekezdés 9. pontján, a 25. $-án' valamint a lakások és helyiségek béľIetéľe, va|amint az
elidegenítésükre vonatkoző egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 58. $ (2) bekezdésén
alapul.

A ľendelet megalkotása az Önkormźnyzat számźra költségvetési hatással nem rendelkezik, mivel olyan
rendelkezéseket nem tarta|maą amelyek során bevétel kieséssel lehet számo|ni.

A rendelet megalkotásával a feladate||áúőratöbbletmunka nem háľul.

A rendelet elfogadása fedezetet nem igényel.

A leírtak megvalósulása érdekében kéľem a Tisztelt Képviselő-test[iletet, hogy az előteľjesztés |. szźtmil
mellékletében szereplő 25 $-ból álló önkorményzatirendeletet elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 20|3. mź|us 23.
Tisztelettęl:

^ŘbĄDľ. Kocsis Máté
polgĺármester 

".Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

k-"W#-ä*
Dr. Mészár Erika

a|jegyzó

Melléklet:
1. számú melléklet: rende|et teÍvezet



1. száÍn.ú'melléklet

.. t20t3. (....) Budapest Jĺózsefuáľos onkoľmányzati ľendelet

az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről

A Képviselő-testület az A|aptörvény 32. cikk (2) bekezdésén, a lakások és helyiségek béľletére,
valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabá|yo|<ról szóló, módosított 1993. évi L)cwru.
törvény 58. $-ában, valamint a Magyaľországhelyí ĺinkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx.
töľvényben kapott felhata|mazźs a|apján a következő rendeletet alkotja.

I. F'EJEZET

Ár,ľ,ą.r,Áľos RENDELKEZÉSEK

A ľendelet hatá|yz

1. $ (1) A ľendeletben meghatátozoIĺ. kivételekkel a rendeletet kell a|ka|mazni az onkormźnyat
tulaj donában álló helyiségek adásvétel útj rĺn való elidegenítésére.

(2) Jelen ľendelet a|ka|mazásaa|őI kivétel:
a) az e|idegenítésľe nem elővásaľlási jog a|apjan keľiil sor, vagy az elidegenítés nem az

elhelyezé sľe j o go sult j ogcím nélkiili haszntůőj a r észér e tĺiľténik,
b) aze|iđegenítés jogcíme nem adásvétel,
c) a vevo kiválasztásaľa versenyeztetés ú$án keľül sor,
d) az épu|et vagy az épületben lévő valamennyi helyiség (vagy valamennyi lakás és helyiség)

egyszeľre azonos vevőnek keľiil elidegenítéséľe,
e) a helyiség elidegenítése a helyiségre fennálló bérleti jogviszony előzetes megszĹintetésének

vagy ahelyiség előzetes kitirítésének a feltételével töľténik.

(3) A bérbe adott helyiségre vonatkoző szabźlyok érvényesek az olyan helyiségľe is, amelynek nem
bérlőj e, hanem elhelyezé sre j o go sult hasznźiőja v an.

(4) A rendeletben nem szabá|yozott kérdésekben az Ltv. és a Ptk., a Nemzeti Vagyonról szóló
t<irvény, valamint a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat vagyonáról' a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló önkoľmányzati rendelet, valamint az onkoľmźnyzat versenyeztetési
szab źtly zatźnak rende lke zésęi az iranyadók.

Az elidegenítéssel kapcsolatos feladatokban résztvevők

2. $ (l) A rendelet hatáIyaaIátartoző helyiségek elidegenítésévelkapcsolatos tulajdonosi jogokat
a Képviselő-testiilet gyakorolja azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlásaľa, a rendeletben
meghatáĺozott esetekben a Váľosgazďźikoďási és PénzĹigyi Bizottságot (továbbiakban: tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság) hata|mazza fel. A tulajdonosi dĺjntések előkészítését és végrehajtástń a
fe l adattal me gb ízott vagyonkez e|ó szerv ezet v égzi eI.

(2) 
^ 

100 millió foľintot meg nem haladó forgalmi éľtékű helyiség elidegenítése esetén a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizoÍtsáry, ezefl értéken feltil a Képviselő-testiilet dönt az

elidegenítésről és az elađásí ajtn|at kiadásáról, továbbá dcjnt adásvéte|i szeruődéssel, annak

módosításával és megsziintetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikoľ a
d<jntés az értéIdlatĺíľtól fiiggetlentil a Képviselő-testtilet hatáskĺire.
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(3) Ha a ľendelet a dĺjntés jogosultjaként mást nem jelöl meg) az elidegenítéssel kapcsolatos
tulajdonosi jogokat a hatásköľľel rendelkező bizottság gyakorolj a.

(4) A (2)-(3) bekezdés nem éľinti a Kt-nek azt a jogát, hogy báľmely helyiség tekintetében
közvetlenül gyakorolj a az e|iďegenítéssel kapcsolatos fulajdonosi jogokat.

(5) Az elidegenítéssel kapcsolatos döntések ęlőkészítése és végrehajtása, valamint az elidegenítési
fel adatok ĺi s szehan go lás a a feladattal me gbízott v agy onkeze|ő szerv ezet fel adata.

(6) Az elidegenítéssel kapcsolatos előteľjeszést és dö'ntési javaslatot a feladattal megbizott
v agy onkeze|ő szew ezet készíti elő.

É)rte|mező ľen d elkez és ek

3. $ A rendelet alkalmazźxa során:
a) a helyiség béľlőtársaira abér|orevonatkozó szabályok éľvényesek,
b) jogvitás eljaľásnak kell tekinteni a peres és nem peľes bírósági e|jźrźst,
c) bérbeadó az onkormányzat helyiségeinek kezelését, üzemeltetését, fenntartását végző

megbízottja ( a továbbiakban: Vagyonkezelő) is,
d) mtĺemlék helyiség és műemlék épület a|att az 1991. évi XxXm. töľvény 52. $ (1) bekezdés f)

pontja szerinti mtĺemlékeket is érteni kell'
e) HVT terulet: az onkotmźnyzat helyi város-ľehabilitációs terĹilet kijelöléséľől és a teľületen a

rehabilitáció megvalósításaľól szőIő 3212001. (X. 26.) renđeletében meghatfuozott vaľos-
ľehabilitációs teľĹilet,

Đ Ĺiľes helyiség az is, amelyik még nincs kitiľítve, de a helyiségnek nincs bérlője vagy
elhelyezésľe j o gosult haszná,|őja,

g) az eladási ajánlat kiadásáĺa, valamint a szerződéskötésre e rendeletben megállapított hataľidők
a hiaĺrypótlás teljesítésével nyílnak meg,

h) a helyiségek elidegenítésével, illetve megvásaľlásával kapcsolatos nyi|atkozatokat írásban kell
megtenni

i) egy év alatt365 napot kell éteni,
j) ha a kijelcilésľől hozott döntés mást nem tarta\maz az épi|et elidegenítésre való kijel<}lése

esetén a bennük lévő helyiségek is elidegenítésre kijelöltnek tekintendők,
k) az éptiletben egyes helyiségek is kijelcllhetők elidegenítésľe
l) az e|ĺdegenítésre való kijelölés nem jelent kötelezettség vállalást a helyiség e|adására és nem

teremt alanyi jogot a helyiség megvásaľlásara,
m) a helyiség k<izművesítése: a helyiségnek a közcélú villamos-, víz-, csatoľna-, gźn. és távhő

ellátási vezetéIdlá,Iőzatbavaló bekötése, illetőleg aztpőtlőhźziközponti berendezés létesítése'
n) az a bérleti szerződés minősül több, mint 10 éve fennálló határozat|an időre sző|ő

szerzóđésnek, amelyet a jelenlegi bérlő vagy az kötött meg, aki :utźn a bérleti jogviszonyt a
jelenlegi bérlő folytatta, nem értve ide a gazđasági taľsaság a|apíttĺsáva| történt jogutódlás

esetét, ha nem az e|őprivatizácio soriín bérleti jogot szeruő bérlő alakított gazdasági társaságot,

o) a ľendelet hatá|yba lépése utĺán benyújtott kérelemĺől és jognyi|atkozatről, való önkoľmźnyzatí
döntésre vonatkozó e\oteqesnés elkészítésének és döntésre való előterjesztésének hatźriđeje a

beadvány iktatásanak napját követő munkanapon kezdődik,
p) a kérelemĺől és jognyi|atkozatrő| töľténő önkormányzati döntésľől való vá|aszadásihattlridő a

dĺjntés meghozatalának napját követő munkanapon kezdődik és ilyen esetekbęn a napokban

meghatározott hataľidő alatt munkanapokat kell éľteni.
q) az á'LIan elővásaľlási jogról lemondó nyí|atkozatźnakhatátideje, az ajariat íľásban igazolhatő

közlését követő 35 nap.



II. FEJEZET

ELIDEGEľÍľns Ár,ľa,r-Áľos ľBIľÉTELEI

Elidegenítésľe való kij etölés

4. $ (1) A helyiségek elidegenítésének feltétele, hogy az éptiletet, valamint a benne lévő
helyiségeket a Képviselő-testiilet elidegenítésľe kijelölje.

(2) Az épület elidegenítésre való kijeIölésére vonatkozó előterjesztést a lakás és helyiségbéľlők
25 %o-a által benyrijtott vételi kérelem a|ajan a feladatta| megbízott vagyonkezę|o szęrvezet készíti
el.

(3) A HVT teriileten lévő éptilet, illetve a benne lévő helyiségek elidegęnítésre t<j_rténő kijelöléséhez
a Rév8 Zrt. nyi|atkozata sżilkséges aľról, hogy az e|idegenítés nem ériniti az onkormźnyzat és a
Rév8 Zľt. HVT területtel kapcsolatos szeruődéses kötelezettségét.

(4) Azépiilet vagy ahelyiség elidegenítésre való kijeltilése nem jelent elidegenítési kötelezettséget.

Az egyes (bérelt vagy tiľes) helyiségek elidegenítéséről a 2. s Q) szerint az e|adási ajtn|at

kiadásával kapcsolatos đöntés meghatźĺozásáva| egyidejűleg dönt a fulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság.

Elĺde genítésb ől |<lzárt és a hozzájáľulással elĺdegeníthető helyiségek

5. $ (1) Nem elidegeníthető a helyiség:
a) aníg az onkoľmányzat költségvetési szervének rendelkezése alatt áll,
b) amígrávonatkozóan az eliđegenítési és terhelési tilalom fennáll,
c) ha a helyiségre vagy az épu\e:ľe az építésigyi hatóság határozott idejű, illetve ideiglenes

fennmaradási engedélyt adott,
d) amíg határozott időľe vagy feltétel bekövetkezéséigvan bérbe adva,
e) amig a béľlőjének a tulajdonos onkoľmanyzattal, vagy az önkoľmanyzati vagyonkezelőkkel

bĺíľmilyen, helyiségbéľlettel kapcsolatosan felmerülő, valamint a kłjzszo|gáltatókkal szemben

tartozásavan,
Đ a bérleti (hasznáIati) jogviszonyt , vagy a bérlęti díjat éľintő jogvita jogeľős befejezéséig,

g) ha bérlője helyiséggel kapcsolatos jogszabá|yban eloírt, vagy szerződésben vá||a|t

kötelezettségét a bérbeadó felhívásra sem teljesítette, anig a bérlő vagy haszná|ő a

kötelezettségének eleget nem tesz,
h) építésľendészeti eljátással vagy erľe okot adó körülménnyel éľintett, az e|jtĺĺáls jogeľős és

végľehajtható határozatta| töľténő befejezéséig vagy az eljarás egyéb módon ttjľtént

megszĹintetéséig,

D ha a helyiséget magába foglaló épiilet HVT teľĹileten van, aĺníg az épületre ezen előírások

éľvényesek,
j) arnígahelyiség vagy ahelyiséget magábafoglaló épiilet nincs elidegenítésre kijelölve,

Ĺl ha a helyiség elidegenítését aKépviselő-testület megtiltotta, aníg a tilalom fennáll,

l) ha áta|akitásra, koľszerűsítésre, felújításra, bontásľa kijelölt épiiletben van' arnig' a

munkálatokat el nem végezték,
m) a béľleti szerzođés keltétől számitott 3 hónapon beliil.

(2) 
^zt, 

hogy az (1) bekezdés e) pontja szeľinti tartozás, mint kizźró feltétel nem áll fenn, az

adásvételi sžerzőđés onkoľmanyzat titalri alźfuása előtt kell a vevőnek igazo|rua,



(3) A (l) bekezđés d) pontja szeľinti kízźlĺő feItétel a|ka|mazása alól a feladattal megbízott
vagyonkezelő szęwezet javaslatara az értékJratźlrtől ftiggően a Képviselő-testtilet, vagy atulajdonosi
jogokat gyakoľló bizottság adhat felmentést.

() Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a ľenđelethatá|yba lépése előtt elidegenítésľe máľ kijelölt
helyiségek (épiiletek) esetében is alkalmazni kell, kivéve, ha a rendelet hatá|yba lépéséig a
helyiségre az e|adésí ajánlat máľ kiadásra keľült.

(5) A 3 hónapon tul bérbe adott nem lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek az a|źbbi feltételek teljesülése
esetén elidegeníthetőek:
a) a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az önkoľmtnyzati

tulaj don legfelj ebb 3 albetét, v agy
b) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkorményzati tulajdon méľtéke legfeljebb 5%,

vagy
c) a helyiség értéke legfeljebb 8 millió forint.

(6) A 3 éven túl béľbe adott nem lakás cétjríľa szolgáló helyiségek _ amennyiben az elidegenítés
ezen rendelet alapjan e|végzett megtéľülési szárrútás a|apján az elidegenités javára megtérül és az
elidegenítés jogszabályba nem ütközik - további köriilmények vizsgálata nélkül elidegeníthetőek.

Haľmadik szem ély hozzájáru|ás ával elidegeníthető helyis é gek

6. $ (1) Harmadik személy hozzájtru|ását (óvĺíhagyástlt) igénylő esetek:
a) a jogosult járulhat hozzá az elidegenitéshez, ha helyiség bérlőkijelölési joggal érintett,
b) a Magyar Alkotóművészeti Kozalapítvźny jőváhagyása sziikséges az e|iđegenítéshez, ha a

helyiség műteľem,
c) a Forster Gyula Nemzeti orĺikséggazdálkodási és SzolgáltatásiKozpont jóvĺĺhagyása szfüséges

az elidegenitéshez, ha helyiség múemlék vagy ilyen épületben van,
d) az életvédelem céljait szol'gźtl'ő helyiséget Fővĺáľosi Polgaľi Védelmi paľancsnokság

hozzájźniásával lehet elidegeníteni.

(2) 
^ 

HVT teruleten lévő helyiség esetén a Rév8 Zrt, nyilatkozatźi kell kérni arľa vonatkozőan,
hogy az elidegenítésre való kijelölés óta történt-e olyan vá|tozás, ami miatt az e|iđegenités érinti az
Önkormanyzat és a Rév8 Zrt.HvT tęriiletét éľintő szeľződéses kcĺtelezettségét.

(3) Harmadik személy hozzájáru|ását (óvĺĺhagyását) a bérló köteles az elađási ajźn|at kiadásĺáľól
szóló tulajdonosi döntés meghozata|áigbeszerezni. Eladási ajariat kiküldésére vonatkozó döntés a
hozzájáru|ás hiányában nem bozhatő, Amennyiben a hozzájáru|áva Qővelhagyásľa) jogoult
nyi|atkozatát kikötésekkel adja ki, azokat az adásvéte|i szerződésben rogzíteni, és a vevőnek
vállalnia kell.

Az e|ővásárlási jog biztosítása

7. $ (l) A helyiséget, az Ltv-ben szabźtlyozott elővásráľlási jog alapján éľtékhatáľtól fiiggetlenül a
béľlő vásáľolhatja meg. A bérlőn kíviil más személynek _ a bérleti jogviszony megszűnése előtt _

csak akkor lehet elidegeníteni, ha a béľlő elővásĺáľlási jogával nem él.

(2) Ha nem a béľlő veszi meg a helyiséget, a vevőnek váI|alnia kell, hogy az onkormźnyzatnak
teljesítendő vételáľon felüt a béťro szźmaľa legkésőbb a bérleti jogviszony megszűnésekor megtéríti
_ a bérbeadő áLtaI meg nem téritett, tovźhbá a forgalmi éľték meghatátozásźnźl| a bér|o javára

ťrgyelembe nem vett - értéknövelő beruházásai e|Ienéľtékét. Ha erľől abér|ó és a vevő között nem
jön létľe megállapodás, a helyiség nem adható el.
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(3) A bérlőtársak _ ellenkező megállapodasuk hianyában _ egyĹittesen gyakorolhatjzk a helyiség
megvásaľlásával kapcsolatos jogukat. Ha a béľlőtaľsaknak az eladási ajźn|at elfogadásával
kapcsolatos nyilatkozata ę|tétő k<jzlést nem taľtalmaz, azt rigy kell tekinteni, hogy a helyiségen
egyenlő araÍrytl tulaj dont kívannak szerezni.

() Az adásvételi szerződés tewezetét valamennyi béľlőtarsnak el kell juttatni, függetlentil attól,
hogy valamennyi bérlőtárs élt-e bejelentéssel. Ha a bérlőtaľsak ajánlatot elfogadő nyi|atkozatai nem
egybehangzőak, ań, úgy kell tekinteni, hogy az ajźnlatot nem fogadtĺák el. A bér|otárs más
bejelentése és nyilatkozataa másik bérlőtaĺsra - eltérő megállapodásuk hiányában_ nem hat ki.

(5) A táľsbérleti helyiségrészek akkoľ elidegeníthetők, ha az e|őzetes nyilatkozatok szerint
egyidejrileg mindegyik táľsbérleti helyiségrész megvźsźnlásra keľül, vagy ha az tires táľsbérleti
helyi sé grészt a másik taľsbérleti helyiségrés z bér|ój e megvásaľolj a.

Üľes helyĺség eladása

8' $ (1) Az elidegenítésre átađott iiľes helyiséget az onkoľmĺínyzat versenyeztetési szabá|yzata
szerint kell éľtékesíteni.

(2) Az (1) bekezdés a|ka|mazása alőI kivétel, és a tulajdonosi bizottság döntésével elidegeníthető a
helyiség,
a) ha az legfeljebb 10 m2 alapteľiiletú, és a kĺjzvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás

céljából kívźnja megvásĺĺrolni, fiĺggetlenü| attó|, hogy a helyiség mikor kertilt utoljaľa
b érb e ađás tltj źn haszĺo s ításľa

b) ha az |0 MFt forgalmi érték alatti, t<jbb mint 1 éve nem keľült bérbeadás útjan hasznosításra és

a me gv ásén|ásźr a kéľelem érkezett.

III. FEJEZET

A VETELI SZÁNDEK Es AZB,LADÁsI a.ľÁľr,a.ľ

9' $ (1) Az ađásvéte|i szerzodés megkĺltésére a vevő és az onkoľmányzat kezđeményezésre
egyartnt soľ kerülhet.

(2) A vételi szĺĺndék bejelentése során a béľlőnek nyilatkozni kell, hogy
a) az onkoľmźnyzaÍtal és közüzemi szo|gá|tatókkal szemben nincs tartozása,

b) az onkoľmźnyzatta| szemben perben nem áll,
c) a bérbeadó hozzźljáruItlsával elvégzett, meg nem térített beruhtaásainak éľtékét a forgalmi

éľtékben érvényesíteni kívĺĺnj a-e.

(3) A vételi sztndéknyilatkozathoz mellékelni kell:
a) a bérleti ďíj megťĺzetéséről szőIó igazolést,
b) a béľbeadó á|tal30 napon beltil hitelesített bérleti szerzodést'
c) az érvényesíteni kívant értékntjvelő beruhazások megjelölését, elvégzésfü évét és hitelt

éľdemlően igazo|hatő költségét,
d) a bérlőkijelölési jog jogosultjanak az e|ađáshoz va|ő hozzájáru|ását.

Az éľtékbecslés



10. $ (1) A jelen rendelet a|apján elidegenítésre keľĹilő helyiség beköltözhető forgalmi értékét az
elidegenítésről és az ę|aďási aján|at megküldéséről szóló előterjesztés elkészítése előtt kell
megállapítan i, Az értékbecslés költsé geit az onkoľm tny zat viseli, ha:
a) olyan helyiség felkínálása történik elidegenítésre, amelyre nem jelentettek be vételi szándékot,
b) a vételi szrándékot bejelentő költségére elvégeztetett éľtékbecslés ellenőrzése céljából a

Képviselő-testület, vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság rendeli e| az tĄ értékbecslést,
c) tires helyiség(rész) éĺékelése történik.
Más esetekben az értékbecslés költségeit a vételi szanđék bejelentője viseli, iđeéľtve a vételi
szarrdék bejelentr5je áIta| készíttetett éľtékbecslés jelell ľelrdelet szeľilrti felülvizsgálatának a
költségeit is.

(2) 
^z 

értékbecslést a feladatta| megbízott vagyonkeze|ó szervęzet á|ta| megjelĺllt énékbecslői
körből azrenđęIi meg, aki a költséget viseli.

(3) A vételi szandék bejelentőjének az éľtékbecslés megľendelésére vonatkozó felhívást a feladatta|
megbízott vagyonkezęlő szervezet akkor adhatja ki, ha az épületben lévő helyiség elidegenítés
érđekében kijelolésre keľtilt, és a rendelet, valamint a benyrijtott iratok a|apjźn a helyiség _ az 5. $
(3 ) bekezdése alapj an felmentéssel - elidegeníthető.

() Az éľtékbecslés megľendelésére és az értékbecslés, a feladattal megbizott vagyonkezelő
szervezet részéte tcjľténő megküldésére |ega|ább 30 napot kell biztosítani. Ha az értékbecslést a
vevo 30 napon belül nem rendelte meg, kérelmét visszavontnak kelltekinteni.

11. $ (1) Az e|ađási ajánLatrő| szóló döntés során a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság az
értékbecslő, illetve a szakértő által meghatározott értékek felrilvizsgálatát kéľheti, vagy más
éľtékbecslőtől új éľtékbecslés beszerzését ľendelheti el. E jogosítvĺányok értelemszeľúen a
Képviselő-testületet is megilletik, ha az eladźsi ajánlat kiküldéséről a Képviselő-testiilet dont. Az
elidegenítésre vonatkozó jogosultság értelemszeľúen magában foglalja az elidegenítés
me glagadásának j o gát is.

(2) Ha az Önkormźnyzat ajarlatí kötöttségének hataľidején belül az ęIadási ajánlatbarl közölt
forgalmi érték fetülvizsgźiatát a vevő kéri, a kérelmet a fiiggetlen szakérto állásfoglalásanak
ismertetése mellett az érté|dlataľtól ftiggően a Képviselő-testtilet, vagy a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság elé kell teľjeszteni. Az ajánlati kötöttség időtartama ilyenkor a forgalmi éĺték
felĹilvizsgálatairźnti kéľelem előterjesztése és az érté|<határtól fiiggően a Képviselő-testiilet, vagy a

tulajdonosi jogokat gyakorló bízottság áIlásfog|a|ásĺínak kézhez-ĺétele közötti időtaľtammal megnő.

(2) Az éľtékbecslés 365 napig éľvényes.

Az eladásĺ ajánlat

12. $ (1) Az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az elidegenítésről és a véte|árről szóló
előteľj esaésnek taľtalm aznia kell, különösen:
a) a helyiség alapteľĹiletét és fekvését, a helyiségben folyatott tevékenységet,
b) a szabáIyozási terv és az épitésigyi hatósági és helyiséget (éptiletet) érintő előíľásait,

amennyiben ilyenek vannak
c) a helyiségget (épülettel) kapcsolatos testtileti és bizottságí döntéseket, amennyiben ilyenek

vannak
d) a beköltözhető foľgalmi értéket a vevő javáraelismert értéknovęlő bervházások ťrgyelembe vett

értékét, a v ételáĺ at, a v ételár me gfi zeté sének feltéte l e it,

e) a vevőt terhelő kötelezettségeket,



Đ az előteťesztéstő| sztlmított 5 éven belül béľbeadott helyiségek esetében a közös kĺiltséggel
csökkentett bérleti díját 8 évre számítva, az 5 éven túl bérbeadott helyiségek esetében 10 évre
szálnitva,

g) abérletijogviszonykezđő idő időpontját,ésabérletijogviszony iďótartarnát,
h) aťtzetętt bérleti díj mikoľ keľĹilt meghatáĺozásra,
i) a bérleti díjakľól szóló hatĺírozatban foglaltakhoz képest voltak-e csökkentő tényezők a bérleti

díj megállapításakor,
j) a szerződés rögziti-e a fogyasztői aľindexhez igazodő bérleti díj-emelés lehetőségét a béľbeadó

ľészéľől.
k) ha a helyiség az eliđegenítésre vonatkozó előterjesztés időpontjában ugyanaÍTa a tevékenységre

keľĹilne bérbeadásra, milyen bérleti díj bevétel elérésére lenne lehetőség a 8, illetve 10 év alatt.

(2) Az elidegenítés jóváhagyásáva| kapcsolatos előterjesztésben ktjtelező feltiintetni az
ingatlanforgalmi éľtékbecslés helyiség áIlapotára vonatkozó elemeit.

13. $ (1) Eladási ajźn|at a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dĺjntése a|apján adható ki a vevő
tészére.

(2) Azajanlatí kötöttség akézhezvétel napjrĺn kezdődik és 30 napig tart. Azajźn|ati kötöttséget a
vevő kéľelmére egy alkalommal 30 nappal a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság d<jntése nélkiil a
vagyonkezeló szeruezet meghosszabbíthatja. További egy alkalommal tcjľténő hosszabbításľól a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt.

(3) Az eladási ajĺánlatnak tarta|maznia kell, különösęn:
a) a helyiség címét, ingatlan.nyilvantatási adatait, alapteľĹiletét,
b) bérlő javáľa figyelembe vett éľtéknövelő beruhĺázásokat, a helyiség bek<iltĺizhető foľgalmi

értékét, véte|źtrat, avéte|źr megťrzetésének a rendeletben szabá|yozott feltételeit,
c) a vevő tt|ta| várhatóan fizetendő kĺjzös költség méľtékét m,ftlőnap, vagy tulajdoni

hanyađhőnap bontásban, valamint a fennálló célbefizetés(ek) mértékét és hátra|évo
futamidejét,

d) azajánLati kötöttség idejét,
h) avéte|fumegfizetésének feltételeit,
i) a rendelet szeľint a vevővel közlendő figyelmeztetéseket és az ajźn|at jőváhagyása során tett

kikötéseket.

() Ha az eladási ajźn|athoz képest a vevő a szerzodés feltételeit módosítani kivtnja, a vevői igény
elfogadásaről vagy elutasításaľő| az 12. $ (1) bekezdés értelemszeru a|ka|mazásáva| a rendeletben

szabá|yozoťt éľtékhatráľtól fiiggően a Képviselő.testület vagy a tulajđonosi jogokat gyakoľló
bizottság dönt.

(5) Az eladási aján|atban közölni kell, hogy az ajźn|ati kötöttség hatáľidejének lejáľta után tett vevői
nyi|atkozatok alapjĺán az adésvételi szerzódés nem köthető meg és az e|adási aján|attől' eltétő vevői
nyilatkozat esetén nem kell dontést kéľni, hanem tájékoztatni kell a vevőt, hogy a vételi szandék

ismételt bejelentése esetén új eladási ajánlat kiadásĺíról töľténhet dtjntés. Ilyen esetben az eladási
aján|attő| sző|ő, a rendelet előíľásai szeriĺú készitętt előterjesztésben az e|ozményeket ismertetni
kell.

IV. FEJEZET

A FoRGALnn ÉnľÉK És A VETELÁR

A foľgalmi éľték megállapítása



14. $ (1) A forgalmi érték megáIlapítása éľtékbecslés alapjan toľténik, amelyet úgy kell
elkészíttetni, hogy az tarta|mazza az elidegenítésre keľĹilő helyiség, az épi|et, és a hozzźúartoző

telek jogi he|yzetével és műszaki állapotával összefiiggő tényeket, továbbá a forgalmi érték

meghatfu ozását befolyás oló e gyéb adatokat.

(2) Azértékbecslés soľán meg kell határozĺi,hogy az értékbecslés időpontjában érvényes forgalmi

éľtékében milyen hanyadot képviselnek a béľlő _ az értékbecslés időpontjától visszamenőlegesen

számított hét éven belĺil _ elvégzetĹ azoľ lrenrlrźnásai, arrrelyeket a jclcn ľcndclct alapjrĺn a bérlő
javtra figyelembe kell venni. Az értékbecslés elkészítése soľán csak azokat az éľtéknövelő

beruházásokat kell felmémi, amelyeket a bérbeadásról való megállapodás (a béľbeadó engedélye

a|apján) az abérlő végzett, aki a helyiségnek az értékbecslés időpontj źlban a bérlője.

(3) A (2) bekezdésben meghataľozott korlátozások a|ka|mazása a|ő| a bérlő kérelmére a fulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság felmentést adhat éshozzájaru\hat a hét évnél régebben végzett, valamint

ä Ĺe'lo jogelőđje á|ta| végzett. éľtékn<jvelő munkálatok foľgalmi értéket befolyásoló hatásanak

megá|Iapitásźlhoz is, ha a (2) bekezdésben meghatáĺozott korlátozások a|ka|mazása a béľlővel

szemben ti sztes sé gtelen üzleti magatartást valósítana me g.

(4) Azok a munkálatok vehetők figyelembe a bérlő javára éľtéknovelő beruhazásként, amelyeket a

bérlő _ a bérbeadóval való munkálatok elvégzése előtt történt megállapodás vagy a bérbeadó

engedélye a|apjáĺ, a szfüséges hatósági és más engedélyek birtokában _ a helyiség közművesítése,

,oňo' .ĺ,'agy pi''""i helyisóg helyreállítása, iizlethelyiséggé (például: étteremmé, múhellyé) való

kialakítása, a helyiség alapteľületének építés útján vató növelése, vizesblokk kialakítása vagy

számuk növelése érdekében mint építési, szeľelési munkát végzett,

(5) A béľlő által _ béľbeadó térítés és bérbeszámitás nélkiil _ létesített galéria esetében a (3)-(a)

bekezdésben meghataro zott kor|átozásokat nem kell a|kalmazni és galéria értéknĺjvelo hatása

figyelembe veheto a vevő javźra,haa ga|ériautan bérleti díj megállapításrakeľÍilt.

(6) 
^z 

éľtékbecslés során figyelembe kell venni, hogy azLtv. alapján az épi|et egyes elemeinek

karbariartásaľól, felújításaról, pótlásĺĺĺól, cseréjéľől abérhó köteles gondoskodni.

(7) Nem vehetők ťrgyelembe abérlő javára értéknövelő beruhazásként azok a munkálatok sem,

ańelyeket a bér|o *et ,eg,ett el, hogy a helyiséget az abban folýatni kívant tevékenységének

gyakorlásahoz sziikséges módon kialakítsa, felszeľelje, illetőleg berendezze.

(8) Azokat a munkálatokat, amelyeket a béľlőnek kellett (és kell) a bérbeadóval szembeni

'''"gto'ĺte'i 
igény nélkül végeznie t(6) és (1)bekezđés] a béľlő javźlra akkor vehetők figyelembe, ha

a běrbeadó és a bérlő a munkálatok elvégzése előtt írásban rigy állapodott meg, vagy a bérbeadó a

munkálatok tulajdonosi engedélyezése sorĺán úgy nyilatkozoff,, hogy a munkálatok ellenértékét a

bérlonek megtéríti.

(9) Amennyiben a bérlő a bérleti díj megállapítása során az a|acsonyabb bérleti díj mellett váI|a|ta a

ň.lyĺ.eg .áiat tott'egén töľténő feitjĺtásat, helyreállítását, tlgy a foľgalmi éľték megál|apításánźl|

csČlkkentő tényezó nem vehető ťlgyelembe abérLo rtforđításai címén.

15. $ (1) Az értékbecslés a helyiség bekĺjltcjzheto forgalmi értékével kapcsolatban legalább haĺom

értéket tarta|mazzon:
a) a helyiség beköltözhető forgalmi éľtékét,

v égzett- e a helyi sé gen,
fiiggetlenti| attőI' hogy a béľlő bĺáľmilyen munká|atot
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b) ha van megállapodás vagy béľbeadói nyi|atkozat a bérlői beruhazások megtéľítéséről, a béľlő
javáĺa ťrgyelembe vett értékn<jvelő beruhazások beköltözhető forgalmi értéken [a) pont szeľinti
éľtéken] beliili összegét, figyelembe véve a a fulajdonosi jogokat gyaľkorló 14. $ (3) bekezdése
alapjánhozott dtintését és a|4. $ (5) bekezdését is.

c) az a) és b) pont szerinti foľgalmi érték különbozetét, vagyis a bérlő javźtra figyelembe vett
értékn<jvelő beruhazások nélkĹil szćtmitottbekĺjltözhető forgalmi éĺtéket.

(2) A béľlő javźra figyelembe vett értéknövelő beľuhrázások esetén az értékbecslésben szerepeltetni
kell, hogy:
a) milyen értéknĺjvelő munkálatok figyelembe vétele tclľtént,
b) az értéIĺaovelő munkálatokat a bérlő _ hét éven belül - melyik évben végezte e|,
c) a bérlő az értéklovelő munkáLatokat a bérbeadó írásbeli hozzájźľulásával végezte.e el, s

rendelkezésľe áll-e a bérbeadó nyi|atkozata a munkálatok megtérítéséľől,
d) tĺjrtént-e az értéknövelő munkálatok miatt térítés fizetése a bérlőnek vagy béľbeszámítás, s ha

igen milyen tisszeg eĘéig, abból milyen összeg beszźrĺńtás a tcirtént és milyen összeg
beszámítás a v aÍL mé g htĺra,

e) a béľlői beruhazások a bérlő számvitelében _ beruhźnźĺsok aktiválásakoľ - milyen összegben
voltak, illetve vannak nyilvántaľtva,

Đ a bérlői beruhazások a bérlő könyvelésében (számviteli nyilvantartásábar) _ az értékcsökkenési
leírásokat figyelembe véve _ milyen összegben vannak nyilvántaľľva,

g) a béľlői beruhĺŁások avulását,
h) a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság a 14. $ (3) bekezdése a|apján mely munkálatok

esetében engedé|yezzę abér|ő javára való figyelembevételt, és milyen értékben.

(3) A véte|áĺ a|apját képezłS forgalmi értéket úgy kell megá||apítani, hogy a helyiség bekoltozhető
forgalmi éľtékéből [(1) bekezdés a) pontja] le kell vonni a béľlő javćra figyelembe vett, de a
bérbeadó által béľbeszźmitás útjĺĺn vagy egyéb módon a bérbeadó ilyen éľtelmu nyi|atkozata
ellenéľe meg nem térítetíéľtéknövelő beruhazások bekĺiltĺjzhető forgalmi éľtéken beltili ĺlsszegét, s
a kapott összeghez hozzá kell adni a bérbeadó által bérbeszźlmítás tújan mar megtéľített összeget.

16. $ Téľítés mellett <inkoľmanyzatitulajdonba kerÍ.ilt helyiség esetében aszerzést k<jvető 5 éven
belül a forgalmi éľtéket - külön értékbecslés elkészítése nélkül _ a beszerzésilbekenilési éľték
a|apjźn kell megállapítani. 5 éven túl a forgalmi éľték megáI|apitásthoz ingatlanforgalmi
értékbecslést kell készítetni. Amennyiben a beszerzésilbekeľülési érték magasabb az
értékbecslésben megállapított foľgalmi éľtéknél, űgy a magasabb értéket kell a vételaľ alapjául
figyelembe venni.

A helyiségek vételáľa

17. $ (1) A helyiség vételtra a forgalmi értékl00 oÁ-a.

(2) Ha a térítés nélkiit az onkoľmtnyzat tulajdonába keriilt helyiséget a bérlője veszi meg az
értékJnatartől fiiggően a Képviselő-testtilet, a tulajdonosi jogokat gyakorló bízottsźą döntése a|apján
a vevővel olyan megállapodás is kĺjthető, amelyben a vevő _ jogutódjaľa is kiterjedő hatźi|ya| _
váIIaIja,hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított tiz évig a megvásaľolt helyiségben a
jelen szakaszban meghattľozott tevékenységet folytatja. Ebben az esetben az (|) bekezdés a|apjan
megállapított véte|fuat' a helyiség, bér|ő źtLta| végzett felújítások értékével nem csökkentett nettó

véte|źnat I0 %-el<a| csökkenteni kell.

(3) A (2) bekezdés a|apjźn különösen a k<ĺvetkező tevékenységek folytatásĺínakvá||a|ásźról kĺithető
megállapodás a helyiség vevőjével:
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b)
c)
d)
e)

Đ
s)
h)
i)

i)

a) Kultuľcikk kiskereskeđelem, ha a bérlő könyvek, zeneművek, időszaki lapok értékesítésével
foglalkozik,
Gyógyszeľ kiskereskedelem, ideérťve a gyógynövény-aľusítást is,
Gy ő gy źszati segédeszk<jz kiskereskedelem,
Ruhĺázati és egyéb konfekcionált termékek javítása,
Bőr, konfekcionált teľmékek és lábbeli javítása,
Villamos és híradástechnikai kĺizsztikségleti cilĺkek j avítása,
I''átszętészeti és optikai eszk<izök j avítása,
oľa- és ékszeľjavítása,
Mo sás, v e gýisztítás, textilfestés,
Bútorjavítás.

() Az érté|úatártól fiiggően a Képviselő.testület, vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság (3)

bekezdésben nem említętt keľeskedelmi vagy szo|gáLtatő tevékenységek esetében, különösen
indokolt lakossági-ellátási éľdekek támogatása címén engedélyezheti a megállapodást.

(5) A (3) bekezdésben meghatźrozott tevékenységet a megvásáľolt béľlemény(csoport) legalább
kéthaľmad részén kell folyatni, figyelmen kíviil hagyva akiszol,gźl|ó helyiségek (pl. mosdó, WC'
konyha stb.) alapteľületét.

(6) Azadásvételi szeruődésben ľtigzíteni kell, hogy a vevői kötelezettségvźú|a|ást az onkormźnyzat
a helyszínen ellenőľizheti. Ha a helyiség vevóje _ ideéľtve azt is, aki a helyiség tulajdonjogát az
onkoľmanyzat hozzźtjźtulásáva| a vevőtől megszerzi _ a megállapodásban foglalt kötelezettségét
megszegi vagy az onkoľmanyzat e||enorzését megakadályozza, köteles bánatpénz jogcímén

megťrzetni az onkormányzatnak annak az osszegnek az ötszöľösét, amellyel a véte|tlr a (2)

bekezdés a|apjan csĺlkkentésľe került.

(7) A (6) bekezdésben rögzített., az onkormźnyzatot megillető követelés biztosítékakérrt az
Önkormányzat javáta a k<itelezettség vállalás idótartamźna és további egy évre szólóan
jelzálogjogot, valamint elidegenítési és teľhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-
nyilvántartásba.

(8) Az tiľes helyiség(rész), valamint a téľítés mellett önkoľmanyzat tulajdonába kerĹilt helyiség
vétę|ára a beköltözhető forgalmi értékénél kevesebb nem lehet, a vevőt nem illeti meg a (2)

bekezdésben foglalt kedvezmény.

A téľítés mellett Onkoľmányzat tulajdonába kerůilt helyiség vételáľa

18. $ (1) Az önkormányzati eszközökbő| szerzett helyiség vételźna nem lehet kevesebb a helyiség

szerzéskoľi bekeľiilési éľtékénél.

(2) A vételár meghatfuozásáná|az önkormźnyzati eszkĺiz<ikbőI szerzett helyiség szerzéskori éľtékét

kell frgyelembe venni, ha a 16. $ atapján elkészült forgalmi éľtékbecslés alacsonyabb értéket

állapított meg.

A vételáľ megfizetése

19. $ (1) A vevő ahelyiég véte|áĺát
a) adásv éte |i szer ző dés aláir ásáv al e gy i dej űl e g ké s zpénzben
b) részletekben
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ťlzeti meg.

(2) 
^ 

vételaľ egyösszegiĺ megťrzetésének tekintendő, amennyiben a vevő a vétęIźtrat banki hitelből
ťĺzeti meg. Ez esetben az adásvételi szerzĺídést 60 napos fizetési hataĺidő kikötése mellett
tulajdonjog fenntaľtással/fiiggőben taľtással kell megkötni a vételar I0 %-áÍIak adásvételi szeruődés
aláitásźxa| egyidejűleg töľténő megfizetése mellett. A vevő a nettó vételfu 10 %-át foglaló címén
fizeti meg az e|adő részéľe. Ha a teljes vételrĺr az adásvéte|i szerzodés aláírását k<jvető 60 napon
beliil nem keriil kiegyenlítésre, a vevő kérésére további 30 nappal meghosszabbítható a vételźĺ.
megfizetésére vonatkoző határidő, amely időszakľa napi kötbér kikötése kötelező. A k<jtbéľ méľtéke
megegyezik a késedelmes időszal<ra, a Ptk alapján a pénztartozás késeđelmes fizetése esetére,
illetve a szeruodésszegés esetéľe megállapított kamat a|apjźn szźmlitotíösszeggel. A vevő a teljes
vételaľ kiegyenlítéséig köteles a béľleti díjat megťrzetni. A tulajdonjog bejegyzéséhez amegbízott
vagyonkeze|ő szervezet a teljes vételaľ beéľkezését, valamint a bérleti dij megfizetéséről szóló
nullás igazo|ás benýjtását k<jvető 5 munkanapon belül köteles kiadni ahozzájźlruló nyilatkozatot.
Amennyiben a teljes vételiíľ nem kerül kiegyenlítésre, úgy a vevő meglévő bérleti szerződése
alapjtntovábbľa is a helyiség bérlője marad.

(3) A vételĺĺľ (2) bekezdésę szeľinti megťĺzetése esetén a 60 napos fizetési hatrĺľidő az ćł|aĺrli
elővásarlási jogról lemondó nyi|atkozat határidejének lejáľtát követő napon kezdődik.

(4) A vételar részletekben tĺjľténő megfizetésétę az alábbi feltételek teljesiilése esetén kerĺilhet soľ:

a) amennyiben a helyiség forgalmi értéke a Nemzeti Vagyonĺól szóló törvényben meghatáľozott
forgalmi éľtéket eléľi, vagy meghaladja,

b) a vevő a|apitvtny, vagy kozhasznu szęwęzet'

(5) a) Az (I) b) pont szerinti esetben a vevő a véte|fu 50 %.át az adásvételi szeruodés aláírásával
egyidejűleg köteles megťĺzetni. A fennmarudő 50 %o-ot a vevő kérésének megfelelően, de
legfeljebb 4 év alatt egyenlő havi részletekben köteles megfizetni.

b) A (4) b) pontjában foglalt szęrvezet esetében, a Képviselő-testület a szetyezet kéľésére,
különösen méltanyolható kĺjľülmény esetében a részletfizetés idotartamát az a) pontban
foglaltaktól eltéľően legfeljebb 30 évben hatćrozhatja meg. Különösen méltanyolható
körĹilmény , ha a szewezet olyan tevékenysé get végez, amely a hatályos jogszabźiyok alapjan
e l l átandó önkormány zati kö zfe|adat.

c) A vételĺíĺhźúra\ék erejéig az ingatlan-nyilvantaľtásba je|zá|ogiog, elidegenítési és teľhelési
tilalmat kell bejegyezĺi. Ahátra|ék teljesítéséľe vonatkozóan a vevőnek kozjegyzői okiratba
foglalt kĺitelezettségváI|alő nyi|atkozatot kell tennie, amelynek költsége a vevőt terheli. A
kozjegyzői okirat adásvételi szerződés a|áirásátő| számított 5 napon belül történo benyiĄtźsa, az
adásvételi szerződés életbelépésének feltétele. Amennyiben az okirat nem keľül beĺyujtásra, az
onkormanyzat az adásvételi szetzodéstől eláll, a felek egymással töľténő elszĺímolása mellett
vevő a helyiség bérlője marađ.

(5) Üľes helyiség(rész), valamint a térítés mellett önkormányzati t|iadjonba keľült helyiség
elidegenítése esetén a vevőt nem illeti meg az (1) b) pont szerinti kedvezmény.

A kamat

20. $ A kamat méľtéke megegyezik az adásvételí szerzőđés megkötésekor hatályos jegybanki

alapkanattal.

V. F'EJEZET

AZ ADÁSvÉľnu SZERZoDES
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Hatáľidők az adásv ételi szerződésľe

21. $ Az adásvételi szeruőđést a vevő _ ajánlati kötöttség fennállása alatt benyújtott _ elađási
ajanlatot elfogadó nyi|atkozatĺĺnak Önkormźnyzat tita|ikézhezvételét követő 15 napon betül ketl
megkötni (aláími)' ha nem állnak feĺln az eladást kizźrő.

Az adásvételĺ szerződés mĺídosítása és megszíĺnése

22. š (1) Az ađásvételi szerződés módosításához a2. $ (2) bekezdés szerinti hatáskönel rendelkező
b i zotts ág j aľu|hat ho zzá.

(2) Ha a szerzodés nem elállás jogcímén szúnik meg' a szerződés megsztintetéshez a Képviselő-
testiilet vagy a tulajdonosi jogokat gyakĺoló bízottsĘjárulhat hozzá attól fiiggően, hogy az e|adási
aj źn|at feltéte l eirő 1 melyi k hatfu o zott.

(3) Ha az adásvételi szerzođés úgy szűnik meg, hogy a vevőnek a vétę|fu visszajaľ, arra az
időtartamĺa' aľrig az adásvéte|i szerzodés fennállt, a visszajĺíró vételaľból a bérleti díjjal megegyezo
hasznéiati díjat le kellvonni.

(! Ha az onkorm źnyzat által kötött megbízási szeruőđés másként nem ľendelkezik a je|zźiogsog,
valamint az elidegenítési és teľhelési tilalom törléséhez az onkoľmźnyzatta| szembeni tartozás
ki e gyenl íté se e setén a P o l gáľme ster vagy me ghatalm azottj a j tľu|hat hozzá.

VI. FEJEZET

ELIDEGENÍľÉssnr, KAPcsoLAToS EGYEB RENDELKEzÉsn'x

Eltéľés a ľendelettől a HVT teľĺiletén lévő helyiség esetében

23. $ HVT teľĹiletén lévő helyiség esetén a Képviselő-testtilet hozzájárulásźxa| ajelen ľendeletben
foglaltaktól el lehet térni, ha a befektetési teriiletre vonatkozó szerzőđés teljesítése éľdekében
sztikséges.

Igazolás

24. $ Ha a vételi szándék bejelentője valamely határidot elmulaszt, a Pp. szabá|yai szerint
előterjesztheto igazo|ási kérelemmel élhet, amelyet a Polgármester bírál eI. Az ajźn|ati kötöttség

határiđejét a Polgármester 30 napnéł| hosszabb időľe nem hosszabbíthatja meg.

Hatályba|épés

25. $ (1) A rendelet 20t3.július 15-én |éphatáIyba.

(2) A rendelet hatá|ybalépésével egyidejűleg hatá|yźĺ veszti a I5l2005, (IV. 20.) önkormányzati
rendelet.

(3) A (2) bekezđésben felsoľolt rendelet Hatályon kívül helyezése nem érinti a kiadott eladási

ajźn|atokat, valamint a mźr kiadott cĺnkormányzati jognyilatkozatokat és megkotött adásvételi

szeľződéseket.
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(a) Ha az onkoľmányzat oldalan a (2) bekezdésben felsorolt jogszabá|y a|apján aján|ati kötöttség
áll fenn, az ajźnIat hataridőben való elfogadása esetén az aján|ati kötöttséget eređményező
jognyilatkozatkiađásakor hatályos jogszabá|yok alapjan kell a szerzóďést megkötni.

(5) A hatályon kívĹil helyezett önkormźnyzati rendeletre olyan jog nem alapozhatő, ame|y a
hatályon kívĹilhelyezés elótta magasabb szinttĺ jogszabáIyok, az ĺinkoľmányzatirenđeletek tartalma
miatt nem állt fenn'

(6) A rendelet hatáIybalépése előtt kđtött adásvételi szerződésekkel kapcsolatos igényekĺe a
jogviszony létĘottekkor hatályos ľendelkezéseket kell a|kalmazru akkor is' ha a ľendelet
hatálybalépése előtti időszakľa vonatkozó igény éľvényesítése a ľendelet hatálybalépése után
történik.

Budapest,2013.

Rimĺán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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Indoklás az Onkoľmányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyĺségek
elidegenítésének fettételeiľől szóló tinkoľmányzati ľendelethez

Általános indokolás

A Budapest 1őzsefvárosi onkormźnyzat tulajdonában á11ó lakások elidegenítését a 15/2005. (IV.

fO.) szźlmű önkormanyzati ręnde|et szabáIyozza, A ľendelet 2005. évi hatályba lépését követően

|29 db módosításon esett tĺt, ezért célszenĺ új renđelet alkotása.
A módosítások miatt jelentős szźlmt kiiiľesedett bekezdéssel és ponttal rendelkezik, szeľkesztési

hibák, szakasz ismétlések is fellelhetők benne.

Az tlj ľendeletben ezek szeľkezęti átszervezése, a módosítások során töľtént hibák, utalások

kij avítása megtörtént.
Aľendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos, visszavonásra keľiilő I5l2005. (IV. 20.) szźlmu

ľendelethez képest:
- megszúnt a /betrijel paľagrafusszámozás,
- abizoÍtságok megnevezése egységes: a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság,

- kijavításľa keľĹiltek a mondatszeľkesztési hibák,
- töľlésre , javitásrakeľültek a téves hivatkozások,
- új intézményként bevezetésre keľült a táľsbéľletként bérbe adott helyiségek elidegenítése.

A rendelet megalkotása az oĺlkormźnyzat szźrnfua költségvetési hatással rendelkezik, mivel olyan

rendelkezéseket nem tarta|maz, amelyek során bevétel kieséssel lehet számolni.

A rendelet megalkotásáva| afelađateIlźióra többletmunka nem harul.

Részletes indokolás

1. $ A rendelet aIka\mazástának, valamint a kivételeknek a kĺjľét hatćrozzameg.

2. $ A rendelet a|kalmazásábanadöntéshozatali hatáskörĺjket és arésztvevőkethatározzameg,

3. $ A rendeletben felmerülő fogalmakat hattrozzameg,

4. $ Az éptilet elidegenítésre történő kijelölésének feltételeit, valamint a kijelölés módját és a

hatáskönel rendelkező szervezetet hatfuozza meg

5. $ Az elidegenítésből kizárt, vagy felmentéssel elidegeníthető helyiségek körét, és a felmentés

me gadásának feltétele it hatär ozza me g.

6. $ A haľmadik személy hozzájaru\ásával elidegeníthető helyiségek koľét, és a hozzájárulással

töľténő elidegenítés feltételit hattĺrozza meg

7. $ AzLtv, a|apjźnbiztosított elővásaľlási jog gyakorlásanak feltételeit hatátozzameg.

8. $ A veľsenyeztetési eljaľás mellőzésével elidegeníthető helyiségek körét hatáľozzameg.

9. $ A vételi szandék benyújtásának módját és mellékleteithatźrozzamęg.

10. $ Az értékbecslés elkészítésének, a költségek viselésének feltételeit határozzameg.
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11. $ Az éĺtékbecslés felülvizsgáIatźnak feltételeit és az értékbecslés felhasználhatóságanak idejét
hatfuozzameg.

12,-|3. $ Az eladási aján|at kikiildéséről szóló döntés meghozata|át, va|arĺint az eladási ajtln|at

tartal mi el em eit, az aj źn|ati kötöttsé get határ ozza me g.

14-|6, $ A foľgalmi éĺték megállapítása során figyelembe veendő bérlői beruházások körét és
fe ltételeit határ ozza me g.

|7, A térítés nélkül önkoľmányzati tu|ajdonba kerĹilt helyiségek vételárĺának megá|Iapítását
hatźrozzameg.

18. $ A téľítés mellett ĺinkoľmányzati tliajdonba került helyiségek vételaľanak megá||apitását
hatfuozzameg.

19.$ A vételár egyösszegű, és részletfizetéssel tĺjrténő kiegyenlítésének módját és feltételei
hatátozzameg.

20' $ A vételźLr részletekben történő megfizetése esetére akarnatmértékét határozzameg.

fl. $ Az adásvételi szęrződés megk<itésének időbeli feltételeit hatźrozzameg.

22. $ Az adásvételi szeruođés módosításának, és megsztintetésének feltételeit határozzameg,

23. $ HVT teriileten, a jelen rendeletben megfogalmazottaktó| eltéľő elidegenítés feltételeit hatźrozt
meg.

24. $ A Pp. szeľinti igazo|ás feltételeit hatźnozzameg.

25. $ A hatá|ybaléptető ľendelkezések.
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