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Előterjesztő: Dt. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: foI4. augusztus 27.

. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céljáľaszo|gáiő helyiségek elidegenítésénekfeltételeĺľő|sző|ő 32t20I3. (Vil. 15.) i'n.
kormányzati ľendelet módosításáľa
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Városgazdálkodásĺ

Határozati

j av

és Pénzügyi

as|at a bizotts ág szźtĺnára:

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az eloterjesz-

tés megtáľgya|ásált.

Tisztelt Képviselő.testület!

I.

Előzmények

Az

tnkormányzat tulajdonában á'l'ló nem lakás cé|jára szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szó|ó 32lf013. (VII. 15.) önkormányzati rendelet (Elidegenítési rendelet) megalkotása óta
szükségessévált a rendelet kiegészítése,módosíĹ4sa. Az Önkormányzat a csere ügylet esetén t<irténo
értékesítéstaz onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gál|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szó|ó 3flf013. (vII. 15.) számú <inkormányzati rendelet módosításiáról szóló 2llf01'4. (v|.
I9.) szám(l rendeletében meghatáľozta, de nem rendelkezett az ingatlanok értékénekvizsgáÄatőlrőll

II.

A beterjesztés indoklása

A nem lakás céljára szo|gáió helyiségek elidegenítésérő|sző|ó
testüIet jogosult.

ľendelet módosításĺára a Képviselő-

III. Tényátlás

Az

önkormányzat kĺĺtelezőfeladatai közé tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairől
törvény 13. $ (1) bekezdése a|apján a lakás- és helyiséggazdálkodás.
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A lakások

és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĺikrevonatkozó egyes szabályokról szótó
1993. évi Lxxvn. tv. 58. $ (2) bekezdéserögzíti,hogy az önkormányzat ľendeletébenhatfuozzameg
az e|óvásár|ási joggal érintett helyiségek vételárának mértékét,megfizetésének (részletfizetés, véte|źrengedmény stb.) módját és feltételeit.

IV. Dłintés tarta|imának

részletes ismertetése

Az

onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gáió helyiségek eĺidegenítésének
feltételeiről szóló jelenleg hatályos 3fl20l3. (VII. 15.) önkormányzati rendeletét az a|áŕńiak a|apján
javasoljuk kiegészíteni:
5. $ (5) A 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás cétjára szolgáló helyiségek aza|ábbifeltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek:
a) a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az önkormányzati tulajdon
legfeljebb 3 albetét, vagy
b) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértéke|egfe|jebb 5?o,

c)
d)

vagy
a helyiség értékelegfeljebb 8 millió forint, vagy
a cseľeszeľződésseléľtékesítendőhelyiség esetén a két ingattan forgalmĺ éľtékkülłinbiizete

v.

A döntés célja, pénziigyi haüása

legfeljebb 8 mĺllió foľint.

A rendelet módosíĺása pénzügyi fedezetet nem igényel.
VI. Jogszabályĺ környezet ismeľtetése
Magyarország helyi önkormányzatairól szó|óf0I1. évi CLXXXD(. törvény 42.
,,A képviselő-testület hatáskörébőI nem ruházhatő át a ľendeletalkotás.''

š I.

pontja a|apján:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti

és Működési Szabá"Jyzatáról' sző|ó f5|20I3. (v.27 .) számú
onkormányzati ľendelet 41. $ (1) bekezdése alapján, A Képviselő-testület önkormányzati rendeletet
alkot, valamint normatív és egyedi hatálrozatothoz.

Az indoklással ellátott

rendeletmódosítás két hasábos összehasonlító e|rendezésben csatolásra került,
amelynek bal oldala az eredeti rendelet szöveget, míg jobb oldala a módosítási javaslatokattarta|mazza.

Fentiek a|apján kérem, hogy a módosító rendeletet elfogadni szíveskedjenek.
Budapest, 2014. augusztus 14.
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Budapest Főváľos VIII. keľĺiletJózsefváľosÍ onkormányzat Képviselő.testiiletének
... 12014. (.. ...) tinko rmányzati ľendelete
Az onkormányzattulajdonában áttó nem lakás céljáľa szolgálĺíhelyiségek
elidegenítésénekfeltételeiről szóló 3212013. (VII. 15.) iinkoľmányzati rendelet módosítá.

sáľól

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefulĺľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete az ALaptotvény 3f. cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatétrozott feladatkörében eljárva, valamint a
lakások és helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő |993. évi DO(VIII. ttirvény 58. $ (2) és (3) bekezdésében foglaltak aLapján a következoketrendeli el:

l.

$ A Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jara szo|gá|ő
helyiségek elidegenítésénekfeltételeiről szóló 32l20l3. (VII. 15.) önkormlínyzati rende|et
(a továbbiakban: RendeleĐ 5.$ (5) bekezdése az alábbiakĺa módosul:

5. $ (5) A 3 hónapon
a)
b)

c)

d)

túl bérbeadott nem lakás céljara szolgáló helyiségek az a|źlbbi fę|tételek teljesülése esetén elidegeníthetőek:
a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló épületben az önkormányzati tulajdon legfeljebb 3 albetét, vagy
a helyiséget is magában foglaló épiiletben az onkormányzati tulajdon mértékelegfeljebb SYo,vagy
a helyiség értékelegfeljebb 8 millió forint, vagy
a csereszeľződéssel éľtékesítendőhelyiség esetén a két ingatlan forgalmi értékkĺi.
liinbtizete legfeljebb 8 mil|ió forint.

2.$ Ez a rendelet 20|4. szeptembeľ l-én lép hatźiyba.
Budapest, 20 | 4. augusńls 27

.

Danada-Riman Edina
jegyziS

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Budapest Főváros VIII. keľület József.
Bud.apest Főváľos VIII. keriilet Józsefvá.
váľosi Onkoľmányzat Képviselő. rosi Onko rmány zat Képviselő-testületének
testiiletének 3212013. (uL15.) łinkoľ. ... 1201'4. (. . ...) önko rmány zati ľendelete
mányzati ľendelete
az onkormányzat tulajdonában álló nem az Onkormányzat tulajdonában álló nem

lakás céljáľa szolgáló
elĺdegenítésénekfeltételeiľől

s.$

helyĺségek

lakás céljáľaszolgáló

helyĺségek
elidegenítésénekfeltételeĺről szóló 32l20I3.
(VII. 05.) önkoľmányzati ľendelet módosí.
tásárő|

s.$
tril bérbeadott nem lakás (5) A 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás
céIjfua szo|gőlő helyiségek az aIábbi feltéte- cé|jára szolgáló helyiségek az alátbbi fe|téte-

(5)

A 3 hónapon

lek teljesiilése esetén elidegenÍthetőek:
lek telj esülése esetén elidegeníthetőek:
a) a helyiséget is magában foglaló, legalább a) a helyiséget is magában foglaló, legalább
10 albetétbőI á|Iő épületben az önkoľ10 albetétbo| áIl'ó épületben az önkormányzati tulajdon legfeljebb 3 albetét,
mányzati tulajdon legfeljebb 3 albetét,
vagy
vagy
b) a helyiséget is magában foglaló épület- b) a helyiséget is magában foglaló épületben az onkormányzati tulajdon méľtéke
beĺ az önkormányzati tulajdon mértéke
legfeljebb 5%o,vagy
legfeljebb 5Vo,vagy
c) a helyiség értékelegfeljebb 8 millió fo- c) a helyiség értékelegfeljebb 8 millió fo.
ľint.
rint, vagy
d) a cseľeszerződéssel éľtékesítendőhe.
lyĺségesetén a két ĺngatlan foľgalmi

éľtékkülłinbiizete legfeljebb 8 millĺó
foľint.

Indoklás
onkormányzattulajdonában ál1ó nem lakás céljáľ a szo|gźlőhelyiségek elidegenítésének
feltételeirő|sző|ó 32/f0I3. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításárő| szo|ő rendelet
módosításához

a-z

Az Onkormálnyzat jelen rendeletmódosításig nem rendelkezett az ĺjnkormányzati tulajdoní
helyiség elidegenítésének.cserévelvegyes adásvételi szerzódés keretében ttjľténő elidegenítésének lehetőségeirő|. Az onkormanyzat arendeletmódosítással az önkormányzatitulajđonban
ál1ó nem lakás céljára szo|gálő helyiségbérleménymegvásárlása esetére megteremti annak
lehetőségét, hogy mérlegelni tudja a felajánlott ingatlan csere útján torténő megszerzésének
lehetőségét alakáłsgazdálkodási feladatok ellátása érdekében. A jelen rendelet módosítás lehetőséget nyújt arľa, hogy csere ügylet felajánlása esetén az onkormźnyzat saját maga szálmára
kedvező d<jntést hozzon, és a jelenleg kevésbéhasznosítható nem lakás céljrára szolgálő helyiség helyett' hasznosítható ingatlanhoz jusson.

