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Hatźrozati i av aslat a bizottság szźłmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtilętnek az e|őterjesz-
tés mestársvalását.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

A Budapest Jőzsefvárosi onkorm źnyzat vagyonárő| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról sző|ő 66/2012. (XII.13.) önkormányzati renđelet (a továbbiakban Vagyonľendelet) és az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cétjára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feltétęleiről
szőIő 3212013. (V[. 05.) önkormänyzati rendelet (Eliđegenítési rendelet) megalkotźsaőta szükséges-
sé vált a rendeletek kiegészítése, módosítása. A Budapest VIII. keľtiletben ta|źihatő önkormrĺnyzati
tulajdonban á11ó ingatlanok értékesítése során felmerült az igény arra, hogy a véte|árat készpénz-
ťlzetés, vagy részletfizetés mellett cseľe útján, másik ingatlan tulajdonjogának áttuházásźrya| teljesít-
sék.
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II. A beterjesztés ĺndoklása



Rendelet módosítására a Képviselő-testiilet j ogosult.

III. Tényállás

Az önkoľmtnyzat kötelező felađati kozé tartozik a Magyarcrszág helyi önkormányzatairól szóló
toľvény 13. $ (1) bekezdése aIapjän a lakás- és helýséggazdźůkodás.

A jelenleg hatályos rendeletek azonbaĺ a tulajdon átruházásra vonatkozó rendelkezések k<izött nem
nevesítik a csere' mint jogcím lehetőségét és szabályait.

A lakások és helýségek bérletére, valamint az e|idegenitéstikre vonatkozó ęgyes szabályokról szóló
1993. évi LXXXVII. tv. 58. $ (2) bekezdése rögzíti, hogy az önkormźtnyzat rendeletében hatźrozza
meg az elővásárlási joggal érintett hetyiségek véte|ártnak méľtékét, megfizetésének (részletfizetés,
vételárengedmény stb. ) módj át és feltételeit.

A jelenleg hatályos Eliđegenítési rendęlet csak az adásvétel jogcímét nevesíti és annak szabá|yailt

tarta|mazza, ezért szükséges a csere jogcímének beillęsztése mind a vagyonrendeletbe mind az Elide-
genítési rendeletbe, ezá,Ita| bővítve avétęIár megf,lzetésének módjait és feltételeit.

IV. Döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásárólszólójelenleghatályos 6612012.(XII.13.)önkormányzatiľendeletétazalźtbbiaka|apjáĺ
javasoljuk kiegészíteni :

6. $ (1) 13. Vagyonügyletnek minősülkülcjnösen:
a) a vagyon elidegenítése, amely a vagyon tulajdonjogának az źttrvhźuźsa, ideértve a vagyoni érté-

kűjogok és a követelések elidegenítését, cseľéjét is,

13.$ (1) bekezdése kiegészül az a|ábbi i) ponttal:

Đ csereügylet esetén mind a megszeľzendő, mind a cseľeként felajĺínlott ingatlan tekintetében az

a)-h) pontok szerint meg kell źllapitani a vagyonügyleti értéket.

Az onkormányzat tutajdonában á||ő nem lakás céIjára szo|gźiő helýségek elidegenítésének
feltételeirĺĺl szóló jelenleg hatályos 32/2013. (Vu. 05.) önkormányzati rendeletét az a|ábbiak alapján
javasoljuk kiegészíteni :

1. $ (1) A rendeletben meghatározottkívételekkel a rendeletet kell alkalmazni az onkoľmźnyat
tul aj donában álló helý s égek adásvétel, valamint c sere .űtj án v a|ő elidegenítéséľe.

(2) Jelen ľendęlet a|ka|mazása alól kivétęl:
b) az elidegenítés jogcíme nem adásvétel, vagy nem cseľe

A l0. $ (2) bekezdése kiegésziů| az alábbiakkal:
(2) Az éĺtékbęcslést a feladatta| megbízott vagyonkeze|ó szewezet źĺIta| megjelĺilt éľtékbecslői körből
az rendę|i meg, aki a költséget viseli. Csereügylet esetén zz értékbecslésnek valamennyi az
ĺigyletben érintett ingatlanľa ki kell teľjednie.



A 19. $ (1) bekezdése az a|ábbi c) ponttal egészül ki:
19. $ (1) A vevő a helyiség vételtLráLt

a) adásv éte |i szer zó ďé s a|áír ástn al e gyidej ĺil e g ké s zp énzb en
b) részletekben
c) vagy cserére felajánlott ĺngatlan łinkoľmányzatra tłĺľténő átruhánása útján' az eset|eges
értékkůilönbözet egyidejű készpénzben tiĺľténő kiegyenlítésével
frzeÍímeg.

A 23.$ kiegészül egy (5) bekezdéssel:

(5) Amennýben a tulajdonátľuházás jogcime csere' abban az esetben a jogĹigyletre az ađávételi
szeruo dé s j e l en rende lben rö gz ít ett szabá|y ait m e gfe le l ő en ke l l alka|mazni.

V. A döntés céljao pénzügyi hatása

A rendelet módosítása pénzigý fedezetet nem igényel. A vásarlás fedezete a cserę ingatlan eladása.

VI. Jogszabályĺ köľny ezet ĺsmeľtetése

Magyarországhe|ý ĺinkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLXxXx. torvény 42. s I. pontja a|ap1źn

,,A képvi selő-te stiilet hatásköľéből nem ruházhatő át a rendeletalkotás.''

A Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Működési Szabá|yzatźrő| szőIő 25/2013. (V. 27.) szźĺ-

mú önkormányzati ľendelet 41. $ (1) bekezdése alapjćĺn: '' A Képviselő-testtilet önkormányzati rende-
letet alkot, valamint normatív és egyedi hatźrozatothoz.. ..,,

A két rendeletmódosítás két hasábos ĺisszehasonlító elrendezésben csatolásra került, amelynek bal
oldala az eredeti rendelet sztiveget, míg jobb oldala a módosítási javaslatokat hrta|mazza.

Fentięk a|ap1án kérem, hogy a módosító ľendeletekęt elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 20| 4. mźĺjls 29 .

tr/nW t
dr. Kocsĺs Máté .

polgármester

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző

aljegyző

Mel|éklet:
- ľendelettervezet

ltJlł JU|j Ü 5.

- kéthasábos összehasonlító rendelet tervezet



Bu d ap est Főváľos VIII. kerület Józs efváľosi onk ormány zatKépviselő.testiiletének

... 12014. (.....) iinkoľmányzati ľendelete
Budapest Józsefváľosi Onkormányzatvagyonáľól és a vagyon felettĺ tulajdonosi jogok gyakoľ.

lás áľól sző|ő 66 / 201 2. (xII. 1 3.) önkormá ny zati rendelet mĺĎdosítás áról

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testíilete az A|aptowény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatköľében eljárva, valamint a lakások és helýsé-
gek béľletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló |993. évi
LXXXVil. törvény 58. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltak a|ap1źn a kĺjvetkezőket ľendeli el:

A Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ró1 szóló 661201,2. (xII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.$ (1) bekezdése az
alábbi e) ponttal egészül ki:

1. $ A Rendelet 6. $ (1) bekezdés 13. pontja az a|ábbíakkal egészül ki:

6. $ (1) 13. Vagyoniigyletnek minősül különösen:
a) avagyon elidegenítése, amely a vagyon fulajdonjogának az átruhźLzása, ideértve a vagyoni
éľtékűjogok és a követelések elidegenítését, cseréjét is,

2. $ A 13.$ (1) bekezdése kiegészül az a|ábbi i) ponttal:

i) csereügylet esetén mind a megszęÍzeÍIdő, mind a csereként felajánlott ingatlan tekintetében az
a)-h) pontok szerint meg kell állapítani a vagyonügyleti éľtéket.

3.$ Ez a rendelet zlI4.június 26-án|éphatá|yba.

Budapest, 20I 4. május 29.

Rimán Edina
jegyziS

Dr. Kocsis Máté
polgármester



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat Képvĺse|ő-testületének

...12014. (.....) tinkoľmányzati rendelete
Az onkormányzattulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elĺdegenítésének

feltételeiľől szóló 32lf013. (VII. 05.) iinkormányzati rendelet módosításárĺól

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefráľosi onkormányzat Képviselő-testiilete az A|aptöwény 32.
cil'k (1) bekezdés a) pontjában meghatározottfe|ađatk<irében eIjttwa, valamint a lakások és helýsé.
gek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXXVIII. törvény 58. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a kĺivetkezőket rendeli ęl:

A Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helýségek
elidegenítésének feltételeirőlszóló 32120|3. (VII. 05.) <inkormáĺyzati renđęlet (a továbbiakban: Ren-
delet) 1.$ (1) bekezdése az a|ábbia|<kal egésztil ki:

1.$ (1) A rendeletben meghatározott kivételekkel a ľendeletet kell alka|mazni az onkoľmányat
tulajdonában álló helýségek adásvétel, cseľe útján való elidegenítésére.

2.$ A Rendelet 1.$ (2) bekezdés b) pontja az alćtbbiakkal egészül ki:

(2) Jelen rendelet alka|mazása alól kivétel:
b) az elidegenítés jogcíme nem adásvétel, vagy nem csere

3.$ A rendelet 10.$ (2) bekezdése az a|ábbia\&al egészül ki:

(2) Az értékbecslést a feladatta| megbizott vagyonkeze|o szervezet źita| megjelölt értékbecslői körből
az ľendeli meg, aki a költséget viseli. Csereiigylet esetén az értékbecslésnek valamennyi az
Íigyletben éľĺntett ĺngatlanra ki kell teľjednĺe.

4.$ A Rendelet 19.$ (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

19. s (1) A vevő a helyiség vétę|árěń
a) adásvéte|i szerzodés a|źńrásáv al egyidejűleg készpénzben
b) részletekben
c) vagy cserére felajánlott ingatlannak az iinkoľmámnyzatľa töľténő átrubáná.sa űtjńn.. az
esetleges éľtékküliinbőzet egyidejĺĺ készpénzben tłiľténő kĺegyenlítésével
fizeti meg.

5.$ A rendelet 23.$-a kiegésztil egy (5) bekezdéssel:

(5) Amennýben a tulajdonátruhtzás jogcíme csere' abban az esetben a jogĹigyletrę az adávéte|i
szerzódésjelen ľendelben rogzített szabá|yait megfelelően kell alkalmazni.

6.$ Ez a ľendelet zUI4.június 26-źn lép hatályba.

Budapest, 20|4. mźĺjus 29.

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



Budapest Józsefváľosi
vagyonáľó| és a vagyon
jogok gyakoľlĺísáról

onkoľmányzat
feletti tulajdonosi

Budapest tr.őváľos VIII. keľület Józsefuáľosi
onkoľmányzat Képvise|ő-testületének
66ĺf01f . (KI.13.) iinkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi
onkoľmányzat Képvise|ő.testületének

... lf0ĺ4. (. ....) iinkoľmányzati ľendelete

Budapest Józsefvárosi onkormínyztt
vagyonáľól és a vagyon felettĺ tulajdonosi
jogok gyakoľlásáľól szóló 66/2012. (KI.13.)
iinkormányzati ľendelet módosításĺĺról

6.$ (l) l3. Vagyonügyletnek minósĺil
ktilönösen:

a) a vagyon elidegenítése, amely a vagyon
tulajdonjogának az átrlháztisa, idęértve a
vagyoni éľtékű jogok és a követelések
elidegenítés ét, cseréj ét is,

A 13'$ (1) bekezdése kiegészüI az a|źtbbi i)
ponttal:

l 3. Vagyonügyletnek minosi.il különösen:

a) a vagyon elidegenítése, amely a vagyon
tulajdonjogának az átruházása, ideértve a
vagyoni értékÍĺ jogok és a kcjvetelések
elidegenítését is'

13.$ (1) A vagyonügylet tulajdonosi
j oggyakorlój át a vagyonügyleti érték határozza
meg, melynek megállapítása során általános
forgalmi adó nélktil szźlmitott értéket kęll
figyelembe venni.

(2) A vagyonĺigyleti érték meghatároztsáĺáI

a) ingatlanokľa vonatkozó visszterhes
vagyonügylet esetén forgalmi éľtékbecslést
kell alapul venni, amely tartalmazza a
beköltözhető (üres) tł||apotára megállapított
foľgalmi éľtéket is,

b) ingókľa vonatkozó visszterhes ügylet esetén
a vagyon számviteli nyilvántartási értéke
kćny adő, 1 0 millió forint feletti érték esetéĺ az
ingó természettől fiiggően értékbecslésben
vagy vagyonértékelésben meghatározott
éÍrékét kell alapul verľti,

c) uz|etrész és megtestesítő értékpapír esetén
az onkormźnyzat źúta| megbízott szakértó
álta| _ ha a tőzsdei értékpapíľ listán szereplő
értékpapínól van szó, az źĺfo|yam



megállapításánál a tőkepiacról szóló
toľvényben foglaltakat is érvényesítő módszeľ
a|apján - meghatározott értéket kell alapul
venni,

d) a városrehabilitációs célú ĺinkormáĺyzati
vagyolrktirbę LarLoző irrgatlarl esetélren a
vagyonügyleti értékęt a teljes érintett vagyoni
körre (telek, lakás, helyiség) költségelemzést
is tarĺalmazó üzleti értéke|ęmzés (a forgalmi
étékbecslés, a vagyoÍréĺtékelés és az iz|eti
értékę|ęmzéS a továbbiakban egyĹitt:
értékbecslés) alapján kell meghat trozni,

e) a vagyoni éľtékű jogok értékét az
illetékekről szóló törvény alapján kell
meghatározní,

Í) a vagyon nem pénzbe|i hozzájáru|ásként
gazđasági társaság, egyesülés, kozhasznú
táľsaság ľészére történő szolgá|tatásakoľ a
könywizsgáló áItaI megállapított érték az
irányadő,

g) ingyenes ügylet esetén a vagyon foľgalmi
értékbecslésében meghatározott vagy a
számviteli értéke közül a magasabb összeget
kell Íigyelembe venni, ha pedig a forgalmi érték
nem éľtelmezhető. a számvite|i értéket'

h) az a)-g) pontokban nem említett vagyon
esetében a számviteli nvilvántartási értéket
kell alapul venni.

cseľeĺigylet esetén mĺnd il
megszerzendő, mind a
csereként felajánlott
ingatlan tekintetében az a)-
h) pontok szerint meg kell
állapítani a vagyonĺigyletĺ
értéket.



Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosĺ
Onkoľmányzat Képviselő-testíiletének
32120|3. (vtr.05.) tinkormányzati ľendelete

ilz onkormányzat tulajdonában áIló, nem
lakás céljáľa szolgáló helyiségek
elĺdegenítésének fe|tételeiľől

2.$ (1) A rendeletben meghaÍározott
kivételekkel a rendeletet kell a|ka|mazĺi az
onkormányat tulajdonában á||ó helyiségek
adásvétel tttjáĺ v a|ő elidegenítésére.

(2) Jelen ręndęlęt a|ka|mazása alól kivétel:
b) az e|iďegeĺités jogcíme nem adásvétel

10.$ (2) Az érIékbęcslést a feladattal megbízott
vagyonkezelő szervezet á|ta| megjelölt
éľtékbecslői körbő| az rendeli ffi€g, aki a
költséset viseli.

Budapest Főváľos VIII. keľĺi|et Józsefváľosi
onkoľmányzat Képvĺse|ő.testületének

... 120|4. (.....) tinkoľ míny zati ľendelete

az onkormányzattu|ajdonában álló nem lakás
céljára szolgĺíló helyĺségek elidegenítésének
feltéte|eiľő| sző|ő 32l20t3. (WI. 05.)
iinkoľmányzati rendelet módosításáról

2. $ (1) A rendeletben meghatarozott kivételekkel
a ľendeletet kell a|ka|mazni az oĺkormźnyat
tulajdonában á11ó helyiségek adásvétel, cseľ€
útján való elidegenítésére'

(2) Jelen rendelet a|ka|mazása alólkivétel:
b) az eIidegenítés jogcímę nem adásvétel,
vagy cseľe

10.$ (2) Az értékbecslést a feladattal megbizott
vagyonkezelő szervezet á|ta| megjelolt
értékbecslői korbő| az rendeli ffi€B, aki a
költséget viseli. Cseľeügylet esetén az
éľtékbecslésnek valamennyi az ügyletben
érintett ingatlanľa ki kell teľjednie.

l9. $ (l) A vevő a helyiség véte|áráú
a) adásvétel i szerződés a|áír ásáv a| e gyidej iĺleg
készpénzbeĺ
b) ľészletekben
ťlzetimeg.

23. $ (l) Az adásvéte|i szerzódés módosításához
a 2. $ (2) bekęzdés szerinti hatáskörrel
rende lkező b izottsźry j źtru|hat hozzá.

(2) Ha a szerzódés nem elállás jogcímén szűnik
meg, a szerzódés megszüntetéshez a Képviselő-
testület vagy a tulajdonosi jogokat gyakľoló

l9. $ (1) A vevő a helyiség véte|árźt
a) adásvéte|i szerzodés a|áiľásával egyidejűleg
készpénzben
b) részletekben
c) vagy cseréľe felajánlott ingatłan
önkoľmányzatra tőrténő átruházása űtján, az
esetleges éľtékkiiliinbözet egyidejű
készpénzben töľténő kiegyenlítéséve|

ťtzetimeg

A 23.$ kiegészül egy (5) bekezdéssel:



bizottság járu|hat hozzá attő| függően, hogy az
e ladás i aj tn|at fe ltéte l e irő l me ly i k hatźr ozott.

(3) Ha az adásvételi szerződés úry szűnik meg,
hogy a vevőnek a véte|ár visszajáľ' arra aZ
iđőtartamta, amíg az adásvételi szerződés
fennállt, a visszajáró vételárból a bérleti díjjal
megegyezó használati díjat le ke|l vonni.

(a) Ha az onkormányzat által kötött megbizási
szerződés másként nem ľendelkezik a
je|zźiogog, valamint az eLiđegenitési és terhelési
tílalom töľléséhez az oĺlkormány zatta| szembeni
tarIozás kiegyenlítésę ęsetén a polgármester vagy
me ghatalma zottj a j ćlru|haÍ' ho zzá.

(5) Amennyiben a tulajdonátruhĺĺzás jogcíme
cseľe' abban az esetben a jogfigyletľe az
adávéte|i szerződés j e|en ľendeletben rőgzített
szabályait megfelelősen kell alkalmazni.


