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KépvÍselő.testĺi let e számár a

TÍsztelt Képvĺselő-testü let!

A jogszabály megalkotásanak szĹikségessége abban áll, hogy az onkormźnyzat részéről
felmeľĹilt elidegenítési szabályozás kerül beépítésľe az önkormźnyzati rendeletbe.
Amennyiben a ľendelet vonatkoző szabáIyainak módosítása nem történik meg, a tulajdonosi
jogokat gyakorló Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az egyedi esetekben nem azonos
szempont szeľinti éľtékelés a|apján dtint egy-egy vételi kérelem elfogadásáľól vagy
elutasításáľól.

Az Önkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiségek elidegenítésének feltételeiről
szőIő I5l2005. (IV.20.) önkormtnyzati rendelet egy új,5/A.$-szal egésziil ki, miszerint a 3
hónapon túl béľbeadott nem lakás célú helyiségek az a|źhbi feltételek teljesiilése esetén
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Tárgy: Javaslat az onkoľmlĺnyzat tulajdonában áILő nem lakás célú helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló |5/2005. (IV. 20.) önkoľmlínyzati rendelet módosításĺĺra

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a ľendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyĺ Bizottság vé|eményezi X ,,/

Humánszolgáltatási Bĺzotts ág v é|emény ezi

Hattlr ozati j av aslat a bizottság szátmźr a:

A Vłíľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteqesztés
meglźngyalását.

elidegeníthetőek:



- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből álló éptiletben az
önkoľmányzati tulajdon legfeljebb 3 albetét, vagy

- a helyiséget is magában foglaló épiiletben az önkoľmźnyzati tulajdon méftéke 5%o

alatti,vagy
- a helyiség éľtéke nem haladja meg a 8 millió forintot.

Az l éven tul bérbeadott nem lakás célú helyiségek _ amennyiben az elidegenítés a rendelet
ll.$ (3) bekezdése a|apjan e|végzett megtéľülési szrámítás alapjan az e|idegenítés javara
megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütkiizik _ további körĺilmények vizsgét|ata
nélkiil elidegeníthetőek.

A Kisfalu Kft. rendeletmódosításra tett javaslata a|apján a Jogi Csopoľt e|őkészitette az
előterjesaés mellékletét képező ľendeletmódosításra tett javaslatot.

A jogszabá|y a|ka|mazása a Kisfalu Kft.-től további plusz feladatokat, szemé|yi-' ttĺrgyi-, és
pénzĹigyi feltételeket nem igényel.
A rendeletmódosítasa az ĺĺnkormányzat költségvetésére hatással van, mivel annak tervezése
során a rendeletmódosításban meg}latározott szempontok flrgyelembevételéľe nincs lehetőség.
Az elidegenítés ilyen módon nem teľvezhető tételt tarta|maz.

A helyi önkormĺĺnyzatok'rő| szőIő t990. évi LXV. törvény (otv.; l.$ (6) b) pontja szennt a
helyi önkoľmányzat a tĺĺrvény keretei között az ĺinkoľmányzat fulajdonával önállóan
rendelkezik és bevételeivel önállóan gazdálkodik.
A Képviselő-testĹilet hatáskĺĺľét azÖw.16.$ (l) bekezdése rcndezi.

Fent leíľtakat figyelembe véve javaslom a mellékelt rendeletmódosítás elfogadását.

Budapest, 2011. december 5.
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'Egry Attila
alpolgármesteľ

T<irvényességi szempontból ellenőrizte:

,L,,ft*o(ĺ €-
Dr. Mészáľ Erika ,/

ajegyzőthelyettesítő a|jegyző ,/



Bu d apest Főváľos VIII. kerüIet Jrózs efvá rosi onko rmány zat KépvÍsető -testületének

azonkormányzat#í'.:i1.'ĺ;'''ľllffi"#ľjä'ľil:'ľ't-ekelidegenítésének
feltételeĺről szĺĎlĺó 15ĺ2005. (Iv.20.) iĺnkormányzati ľendelet módosításáľót

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuiĺrosi onkoľményzat Képviselő-testiilete a lakások és
nem lakás cé|jnaszolgél|ő helyiségek béľletéľe, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes
szabályokról szóló |993. évi DO(VIII. tĺiľvény 58.$ (3) bekezdésében kapott fe|hata|mazás
a|apjánaz Alkotmány 44lA.$ (1) bekezdés b) pontjában meghattrozottfeladatkcirében eljárva
a kĺivetkezőket rendeli el:

l.$ Az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás célú helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló l5l2005. (IV. 20.) <inkormányzati rende|et (a továbbiakban: Rendelet) a
kĺivetkező 5/A.$-szal egészül ki:

,,5/A.$ (1) A 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás célú helyiségek az a|ábbi feltételek
teljesiilése esetén elidegeníthętőek:

- a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből ál1ó épületben az
önkoľmányzati tul aj don le gfelj ebb 3 a|b etét, v agy

- a helyiséget is magában foglaló épületben az önkoľmźnyzati tulajdon mértéke 5Yo
alatti, vagy

- a helyiség éľtéke nem haladja meg a 8 millió forintot.

(2) Az l éven túl bérbeadott nem lakás célú helyiségek _ amennyiben az elidegenítés ezen
rendelet 11.$ (3) bekezdése alapjan e|végzett megtérĹilési szźtmítás a|apján az elidegenítés
javźra megtériil és az e|idegenítés jogszabá|yba nem ütkĺizik _ további körülmények
vizsgźiata nélkül elidegeníthetőek.

2.$Ez a rendelet 2lIz.janulíľ l-jén lép hatźiyba, és a folyamatbarl levő ügyek ęsetében is
alkalmazni kell.

Budapest, 20II. december ...

Dľ. Mészár Eľika
a j e gy zőt helyette sítő alj e gy zi5

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ




