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Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefoáľosĺonkoľmányzat Képviselő.testületének
.. .

ĺ2012. (. . . ) önkoľmányzati rendelete

az Önkoľmányzat tulajdonában

álló lakások elidegenítésérőlszĺílót6ĺ2005. (Iv.20.)

önkoľmányzati ľendelet mĺódosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a lakások és
nem lakás céIjara szolgáló helyiségek béľletére,valamint az elídegenítésiikre vonatkozó egyes
szabályokĺól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54.$-ban kapott fe|hata|mazás a|apjźn az
Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáĺozott feladatkörében eljĺáľva a következőket
rendeli el:
1.$ Az onkoľmanyzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről sző|ő 16lf005. (IV. 20.)
cinkoľmanyzati renďe|et (a továbbiakban: Rendelet) 6.$ (3) bekezdés p) pontja helyébe a
k<jvetkező ľendelkezés lép:

M

állampolgĺíľilakáscsere útjan szetzętt önkoľmányzati bérlakás, a bérleti szerződés
megk<itésétóI szźlmított5 éven belÍil,''
,,p)
2.$

A Rendelet 17.$ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A

foľgalmi éľtékmegáI|apítása éľtékbecslésalapjan történik, amelyet úgy kell
elkészíttetni, hogy az tarta|mazza az elidegenítésre keľülő lakás, épület, és a hozzátartoző
telek jogi he|yzetével és műszaki ti|apotával összefüggő tényeket, továbbá a forgalmi éľték
meghatározását befolyásoló egyéb adatokat, valamint a lakás valóságos komfoľtfokozatźú,
fuggetlenül attő|, hogy az jogszerí, szabá|yos műszaki kivitelezésri, vagy jogellenes,
,,(2)

szabá|yta|an mriszaki kivitelezésű építéseredménye.''

3.$

A Renđelet19.$ (3) bekezdése a kcjvetkező

f) ponttal egészül ki:

,,Đ komfortos, összkomfortos lakás esetében a vételáľ aZ (1) és (3)
meghatáľozott vételaĺnaka forgalmi értékI0 oÁ-áva| növelt összege.''

bekezdésben

4. $ (1) Ez a ľendeletz}Iz. október 15-én |éphatályba.

(2) Jelen ľendelet ľendelkezéseita hatá|ybe|épésétkövetően benyújtott vételi kérelmek

esetében kell alkalmazni.

(3)Hatá|yát veszti a Rendelet 6.$ (7) bekezdése és 14.$ (7) bekezdése.
Budapest, f0I2. október ...

Rimán Edina
jegyző
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Dr. Kocsis Máté
polgáľmester
Éffi KEZETT
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INDOKOLAS

l.$ -hoz: Az áI|ałĺlpolgaľicserék döntő méĺtékbenmagántulajdon és önkormlányzati tulajdon
között jcinnek létre. A lakások és helyiségek béľletére,valamint az elidegenítésiikrevonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. ttirvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 29. $
(4) bekezdése alapján ,,onkormiínyzati |akás esetén a bérbeadó meg1agadhatja a cseréhez
töľténő hozzźljźrulását, ha a cserepaľtner a (3) bekezdésben említett kérésta megadott
hatlíľidőn beltil nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg _ szfüség esetén _ a

cseľelakás helyszínen töľténő megtekintése alapján kétségmeľül fel a cserepaľtneľ lakásbérleti
vagy tulajdonj oganak fennállása kérdésében.''
A bekezdésben hivatkozott,,(3) bekezdésben említett kéľés'',a cserekéľelemhez benýjtandó
iratok hianypótlásaľa vonatkozik.
A Lakástörvény 29. s (5) bekezdése alapjan a kĺivetkező esetekben nem tagadhatő meg a
csere:
,,Az ĺinkoľmźnyzatilakás bérleti joganak cseĘéhez t<iľténő hozzájaru|éts nem tagadható meg,
ha báľmelyik cserélő fél
a) egészségügyi ok,
á/ munkahely megvált ozása,
c/ lényeges személyi k<irülményeinek, így külĺinösen a bérlővel állandó jelleggel jogszerííen
egyĹittlakó személyek (2 l . $) szźmtnak megv áitozźsa
miatt cseréli el a lakást, és a (4) bekezdésben említett indokok nem állnak fenn.''

Fentiek alapjźn az onkormáĺyzatĺak, mint tulajdonosnak igen kis méľtékbenvan lehetősége
megtagadni a lakáscserét. A Kisfalu Kft. Lakásgazdtůkodási Iľodája feladatellátása sorĺĺn
eddig is igyekezett kiszűľni és megtagadni azokat a cserekérelmeket, ahol eľőteljesen
vélelmezhető, hogy az önkormćnyzatnak káľt okozó a felek megállapodása. Vannak azonbarl
olyan esetek, amelyekben olyan tényező nem lelhető fel, ami alapjan megtagadható lenne a
lakáscseréhez va|ő hozzájaru|źts. A Kisfalu Kft. tapaszta|atai a|apján szembeötlő, hogy akik
egymással cserélni kívánnak, azok kistelepiilésen lévő magántulajdonú ingatlanjaikat
kívĺĺnjakjózsefuarosi önkoľmĺĺnyzati bérlakásra cserélni, és a józsefuáľosi lakásbéľlő ezekben
az esetekben kisteleptilésľe akar kciltĺjzni, mert munkahe|yvá|tozás, vagy egészségügyi indok
azt a|átźnnasztja.

az

olyan eset' ahol két fővĺáľosi ĺinkormźnyzati lakásbéľlő kívĺĺnjaegymással
elcserélni béľleményét.Fontos tényező, hogy amíg az tinkormźnyzat a béľbeadás során
jogosult kiválasztani bérlőjét (p1. a pźiyźľ;atifeltételek megadásával)' addig a lakáscsere
alkalmával ilyen lehetősége nincs. A csere útjrĺnbekerülő béľlő semmilyen kapcsolatba nem
keriil a béľbeadóval, viszonya csak a cseľélő cĺnkoľmĺányzatibér|óvel van.

Ritkább

Tekintettel aľra, hogy a lakáscseľe soľán önkoľmányzati bérlakáshoz jutó bérló ajogviszony
folýatoja lesz a korábbi béľletijogviszonynak, a Lakástörvény alapjźn részéte
kedvezőtlenebb feltételek nem állapíthatók meg, résztikľe más véte|źlr,és fizetési feltétel nem
keľiilhet rögzítésre.

A Kisfalu Kft. a

koľábbi évek elidegenítésitapaszta|atai a|apjźn megźi|apította,hogy a
lakáscserék sorĺĺnönkoľmlĺnyzati bér|akáshoz jutó bérlők -kihaszná|va a Lakástörvény,
valamint az onkoľmányzat fulajdonában aIIő lakásbérlemények elidegenítéséről sző|ő
rendeletbéľlők szźlmźlranyújtott kedvezményeit-azonna| benyújtottfü vételi szandékukat.

Mivel velfü szemben semmilyen klzźttő feltétel nem állt felln, az onkormanyzat a

bér|Í5

részéretörténőelidegenítéshezhozzájźrult.
Ezt a fajta spekulációt kizáranďőan keľült a ľendeletbe az źi|anpolgári cserékľevonatkozó
elidegenítési tilalom. Az elidegenítési tilalom időtaľtamanak 3 évről 5 évre töľténő
megemelése tovább erősíti az onkormźnyzat érdekeit, és visszaszorítja a kedvezmények
kihasználásáľa iľányuló esetleges spekulációt.

2-3.$-hoz: Az értékbecsléselkészítéséné|
figyelemmet kell lenni a lakás tényleges, valóságos
komfoľtfok ozatttta, fiiggetlenül annak kivitelezésétől.
A komfortfokozat szeľinti véte|ár meghatározás soľán az onkoľmźnyzat a forgalmi érték
mellett további különbséget kívan tenni a különböző helyzetben lévő lakásbérlők között'

4.$-hoz: A módosító ľendelet hatálybalépését,valamint a ó.$ (7) bekezdés és a
bekezdés hatályon kívül helye zésétszabá|y ozza.

Á$

(7)

(Iv. 20.) Budapest Józsefváros
Onkoľmányzatĺ rendelet

16 12005.

az onkoľm ányzat tulaj donában átlĺí

lakások elidegenítéséľől

Elidegenítésből |<|záń és hozzájáľulással
eladható lakások

6. $ (1) Függetleniil attól, hogy az épület

elidegenítésľevaló kijelölése mikor történt,
ki van zárva az eliđegenítésből
:

a) a lakáscélú állami támogatásokľól szóló
jogszabźl|y alapjźn vagy más jogcímen
elnyeľt állami költségvetési tĺímogatással
létrehozott, vásáľolt lakás,
b) garzonházban lévő lakás,

c)

nyugdíjasházban és idősek offhonában
lévő lakľész

d) továbbá más módon az onkormźnyzat

tulajdonába keriilt

nyugdíjashĺázi,
gay zoĺlházi' szob abérl ók hazában l évő lakás.

(2) FĹiggetlenti| attő|, hogy az éptilet
elidegenítésľevaló kijelölése mikor tĺiľtént,
az épület elidegenítésrevaló kijelölése
esetén sem lehet elidegeníteni:

a) a lakást, lakásként, ha utcáľól is
megközelíthető és iizleti tevékenységľeis
alkalmas,
b) a

pźiyazat útjan bérbevett szociális
béľlakást és a pá|yázat útjan béľbevett
költségelvű (kontrollált) bénĺlakást, a
béľleti jogviszony megszerzésétkĺivető 10
évig,

c) a méltányosságból páIyźzaton kívĺil,
rendkívüli élethelyzetben lévők részére vagy
szociális he|yzet a|apjźn béľbeadott
bérlakást a béľletijogviszony megszerzését
kĺivető 10 évig,
d) ha a lakás olyan éptiltben van, amelynek
tźttsashźzia|apítő okiratát nem nyrijtottĺĺk be
az ingatlarl-nyilvántartásba való bej egyzés
végett,
e) ha a lakás olyan épültben van, amelynek a

társasházi a\apítő okiľatát

e

rendeletben

előíľtak szerint
elvégzéséig,

ki kell

egészíteni,annak

Đ

haľmadik személy részéreannak a
bérlőnek alakáséú, aki nyugellátásban, vagy
nyugdíj szeľÍĺrendszeres szociális ellátásban
részesiil és elővásárlási jogával nem é1.

(3)

FtiggetlenüI attő|, hogy az épület
elidegenítésľevaló kijel<ilése mikor toľtént,
az alábbi l<tzćlrő feltételek fennállásáig a
I

lakás nem elidegenÍthető:

amíg az onkormĺĺnyzatkĺiltségvetési
szervének rendelkezése alatt áll,
b) amíg ľá vonatkozőan az elidegenítési és
teľhelési tilalom fennáll,
c) ha a lakásra vagy az épületre az
építésügyihatóság hatźtrozott idejtĺ, illetve
ideiglenes fennmaradási engedélyt adott,
d) amíg hatáĺozott időre vagy feltétel
bekövetkezéséig van bérbe adva,
a)

e) amíg a bérlőjénekaz onkormanyzattal
szemben bárminemű tartozása van' ideérťve
a kozszo|gá|tatók felé fennál|ő tartozásokat
is, kivéve ha a taľtozás átijtemezésérő|
megállapodás töľténik,
Đ ha a út vonatkozó bérleti szęrződés
felmoĺrdásľa keľült és a felmondási iđőnem
jáĺt le vagy a kitiľítésreirĺĺnyuló jogvitás
eljráĺísjogerősen nem fejeződött be,
g) a bérleti dijat vagy a bérleti jogviszony
más elemét érintő jogvita jogerős
befejezéséig,
h) ha a lakással kapcsolatos jogszabályban

előírt, vagy szerződésben vá||a|t

kĺitelezettséget a bérbeadó felhívásľa sem
teljesítették,amíg a béľlő(használó) a
kĺitelezettségénekeleget nem tesz,
i) építésrendészetieljárással vagy erľe okot
adó k<irĹilménnyel éľintett, az e|jarásjogeľős
és végrehajtható határozaÍta| tĺiľténő
befejezéséig vagy az eljarásľa okot adó
körülmény megszĹintetéséig,
j) ha
źtta|akitásra, korszeľÍĺsítésľe,
felújításra, bontásra kijelölt épĹiletben van,
aĺriga munkálatokat nem végeztékel,
k) ha a lakást magába foglaló épület HVT
teľületen van, amíg az épu|etre a HVT-re
vonatkozó előírások érvényesek,
l) ha annak elidegenítéséta Kt. megtiltotta,
arníg a tilalom fennáll,

m) ha többszĺirös bérlőkijelölési jog ál1fenn.

o) a bérleti szerzoďés keltétől számított

3

hónapon belül.

p) az á||a;ľrryo1'gźtrilakáscsere utjźn szeruett
ĺinkoľmányzati béflakás, a bérletíszerződés
megkĺitésétőlszámított 3 évig,

q) ha lakásra minőségi csere

jogcímén
kötöttek béľletiszerzodést, és a bérlő áita|
ťlzetenďo lakás forgalmi értékkĹilönbĺlzet
összegét _ a szociális tigyeket gyakorló
bizottság javaslata a|apjźn - a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság báľmely
méľtékigcsökkentette, a bérleti szerzódés
megkötéséto| számitott 1 0 évig,

ľ) ha a lakás bérlęti szerzodése határozoÍt
időre, előbérleti jog biztosításáva| szólt, és
a szerződés lejáľtát követőn a bérlő nem
tudta a szetzőďés megkötni, đea szerződést

ző körülményeket me g sz untette, az
ismételten megkĺĺtĺitta bérleti szeruodés
ęsetében annak megkotésétó| számított 10
évig, valamint
akadá|y

o

a

s) azon

bérleti
esetekben amikoľ
szerződést bérbeadó felmondta' de a bérlő
tartozását kiegyenlítette és ismét béľleti
szerzódést kötött, az ismételten megkötött a
bérleti szeruoďés esetében annak
megkĺitésétőIszźtmított10 évig.

(4) A (3) bekezdés d) és q)-s) pontjaiban
megieltilt |<tzárő feltételek a|ka|mazása a|ő| a
feladattal megbízott v agy oĺlkezelő szerv ezet
j av aslatźna, a Y ár o s gazdálko dás i é s Pénztigyi
Bizottság az elidegenítésľevaló kijelĺilés
munkaviszony
után adhat felmentést.

A

fennállásáig béľbeadott lakás esetén a
munkáltató a munkaviszony fennállásaľól

szőIő igazolrásźÍ a javaslathoz csatolni kell. A
q) pont esetében a tilalom alól akkoľ adható
felmentés, ha a béľlő a kedvezmény címén
adott cscĺkkentésösszegét a béľbeadő részére
kérelem benyújtasái g mźĺmegfizette.

(5) AZĘ hogy az (3) bekezdés e.) pontja
szerinti tartozás, mintl<lzáĺő feltétel nem áll
fellrl' az adásvételi szerzoďés onkoľmanyzat
źl|tali a|élítása előtt kella vevőnek isazo|nia.

p) az állampolgáń lakáscseľe iÍjźnszerzett
ĺinkormányzati bér|akas, a bérleti szerződés
megkötésétol szĺámított 5 éven belĺĺl'

(6) A felmentés megadása feltételekhez is
köthető, melyeket ilyen éľtelműdöntés
esetén az adásvétęli szerződésben is
rtigzíteni kell.

A 6. $ (3) bekezdés q) ľ) és s) pontjai
esetében a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bízottság az elidegenítésitilalom a|őI

felmentést adhat akkor is, ha a bérlő a
kedvezmény címénadott csökkentés
összegét nem ťlzętte ffiog, de abban az
esetben a bér|ő a forgalmi érték|00 %-át

köteles vételáĺkéntmegfizetni.

A

véte|źr
megf,rzetésére semmilyen kedvezmény nem
adható.

(7)

Az

(1)-(6) bekezdésben foglaltakat a
rendelet hatźiyba lépéseelőtt elidegenítésľe 6.$ (7) Hatályon kívül
mar kijelölt lakások esetébeĺl is alkalmazni
kell, ha a ľendelet hata|yba lépéséigmég
nem adtak ki eladási ajźĺiatot,vagy kiadtak

ugYm, de az onkoľmányzat

ajan|ati

kĺitöttsége már megszűnt.

Ajántati

és nyilatko zat téte|i hatáľĺdők

t4. $ (l) A feladattal megbízott
vagyonkezelő szervezet a vételi szándék
bejelentĺi1jének 15 napon belül nyilatkozik,
hogy:

a) a lakást magába foglaló épület
elidegenítésre ki van jelölve, de lakás

eliđegenítésével
kapcsolatosan,

az

éľtékbecsléselkészültétkövetően születik

döntés, valamint a

vételi szandék
bejelentőjének kiadja az éľtékbecslés

megrendelésérevonatkozó felhívást,

b) vagy nem vásĺírolhatja meg, meľt a lakást
magźtban foglaló épület (lakás) még nem
keľĹilt kij elölésre elidegenítésre,
c) vagy az épi|et kijelĺilésľekeriilt ugyan, de
a lakás elidegenítést kizaró feltétel á1l fenn.

Az

értesítésénektarta|maznia kell, hogy az
onkormrĺnyzat o|dalźn ajanLati kötöttséget
csak az eladási ajánlat eľedményez.

(2)

Az (l) bekezdés a)

és b) pont esetében a

lakás megvásár|ásźnak lehetőségéről szóló

l0

megrendelésére
éľtesítéstés az éľtékbecslés
vonatkozó felhívást értelemszeľiĺenazt
kĺivető 15 napon belül kell kiadni, amikor a
lakás vagy az azt magában foglaló éptilet
elidegenítésre kijeltilésre került éslvagy az
elidegenítéstl<lzátő feltételek megszűntek
vagy ak'tzarő feltételek a|ka|mazása alól sor
keľült a fęlmentésre.

(3) A vételi szĺndékbejelentőjének
tájékoztatást kell adni arról, hogy e rendelet

szerint melyek az elidegenítést kizárő
feltételek, s az ismert adatok alapjźn ezek
közül melyik á|| fenn, s kérhető-e a
felmentés.

(a) Ha a vételi szándék bejelentésébenktizĺjlt

adatok hiányosak,

a

kézhezvéte|étó|
adni a

ki kell

szźtmított15 napon beltil
hiĺĺnypótlási felhívást, amelyben meg kell

határozni annak a teljesítési hataridejét is. A
hianypótlás megtörténtét követően
megküldésre kerĺil az (I) bekezdés szerinti
éľtesítés mesrendelésre keľül az
értékbecslés.

és

A hianypótlási felhívásban felkell hívni a
figyelmet, hogy ha az az előírt hatĺĺľidőben
eredménýe|en' azt úgy kell tekinteni, hogy
(5)

az előterjesztője visszavonta a vételi szĺándék
nyi|atkozatot, s ezéital az e|járás megszĹint.
Ez nem akadá|ya a kéľelem(nyilatkozat)
ismételt e|őte1esztésének, amit azonban új

beadvĺĺnynakkell tekinteni.

hiánypótlási felhívásban

Eľľől a

ugyancsak

kell adni.
(6) Ha a megvásarlás inánti kéľelmet a jelen
rendelet hatálybalépéséig maľ benyújtottfü a
tájékoztatétst

feladattal me gbízott vagyonkez e|ő szerv ezet
bekezdésben foglalt
megkülönböztetés szerinti tźĄékoztatást és
felhívást a rendelet hatá|yba lépésétkövető
napon 60 beltil köteles kiadni, ideéľtvea
hiánypótlási felhívást is, melynek során
értelemszertĺena|ka|maznl kell a (2)-(5)
bekezdést is.

az

(l)

(7) Nem kell az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatást kiadni, ha az elidegenítés

14.$ (7) Hatályon kívtil.

kére|mezóje a rendelet hatálybalépéséigmar

kapott éľtesítéstkérelme nyilvlíntaľtásba
vételéről. Ha ilven kérelmező esetében az
lĺ

értékbecsléselkészíttetéséneka feltétele
fennáll Kl) bekezdés a.) pontja], az

éľtékbecsléselkészítését
a

rendelet
hatá|ybalépésétőlszĺímított60 napon beliil
kell megrendelni.

IV.

FEJEZET

A FoRGALMI ÉRTÉKÉsĺ vÉľnr,Án

A forgalmi éľtékmegállapítása
17. $ (1)

(2) A forgalmi éľtékmegállapítása (2) A forgalmi értékmegállapítása
éľtékbecslésalapján

t<irténik, amelyet úgy
éľtékbecslésalapján töľténik' amelyet úgy
kell
elkészíttetni,
hogy az tarta|mazz'a az
kell ęlkészittetni, hogy az tarta|maz'z'a az
elidegenítésre
keľülő
lakás, épület, és a
elidegenítésre keriilő lakás, az épilet, és a

jogi be|yzetével és
he|yzetével és hozzátaľtoző telek
műszaki á||apotźxa| összefüggő tényeket, miĺszaki źiLapotáva| összefüggő tényeket,
továbbá a forgalmi értékmeghatźltozását
'továbbá a foľgalmi éĺtékmeghatározźsát
befolyásoló egyéb adatokat, valamint a
befolyásoló egyéb adatokat.
lakás valĺíságos komfoľtfokozatńt,
függetleníi| attő|, hogy az jogszeľű,
szabályos míĺszakikivitelezésű, vagr
jogellenes, szabálytalan mĺĺszaki
hozzáúartoző telek

(3) Az

jogi

éľtékbecslésnekadatokat ketl

kĺvĺtelezésÍĺ
építéseľedménye.

tarta|maznia a Józsefuárosban az
értékbecsléskészítésétmegelőz(5 egy éven
belül, legalább ĺit _ a magiĺnforgalomban
adásvétel tÍján elidegenített hasonló
adottságú lakás vételĺĺráról.
(4) Ha a vevő a lakásban e|végzett
éľtéknövelő beruhazásokat érvényesíteni
kívrĺnja,avásráľlásiszĺĺndéknyi|atkozatban_
de legkésőbb az értékbecsléstmegelőzően ezt kéľniekell. Kĺizölni kell a lakrĺsban
elvégzett értéknövelő munkákat, az elvégzés
időpontját, a felmerült és igazo|hatő
kcĺltségeket,valamint írásbeli nyilatkozatot
kell tenni aľról, hogy az e|végzeľtmunka
ęllenértékeaz onkoľmĺĺnyzatáItaI sem
péĺlzťtzetésse|,sem bérbeszĺĺmítássalnem
keriilt megtérítésľe.

az értékbecsléssorán

_

a

t2

rendelet alapjén _

a bérlő által

megielölt
éľtékének
megállapítasa jöhetnek szőba" a feladattal
megbízott vagyonkezelő szervezet és a

mely értéknövelő munkák
vagyonkezelő
egyezteti.

(6) Az

az

értékbecsléstvégzővel

értékbecsléssorĺĺnmeg kell

hatźtrozni' hogy a lakásnak az értékbecslés
időpontjában érvényesforgalmi értékében
milyen hĺĺnyadotképviselnek a bér|ó azon
beľuhazásai, amelyeket a jelen rendelet
alapjźn a bérlő javźlra figyelembe kell venni.
(7) Csak azok az értéknövęlő beruhazásokat
kell felméľni, amelyeket az abér|ó végzett,
aki a lakásnak az éľtékbecslésidőpontjában
a bérlője.

(8) A (7)

bekezdésben meghatźrozotĺ
korlátozás alka|mazása alól a bérlő
(elhelyezésľe jogosult használó) igénye
estén Gazďasźry| Keľületfejlesztési és

Közbeszerzési Bizottság felmentést adhat és
hozzź$árulhat a jogelőd á|tal végzett
éľtéknövelő munkálatok forgalmi éľtéket
ha
befolyásoló hatásának megźi|apítźsźůloz,
a (7) bekezdésben meghatározott korlátozás
a|ka\mazźsa a bérlővel szemben
tisztességtelen üzleti magataľtást valósítana
ffi€g, mert pl. a béľlő igazolta, hogy a
korábbi béľlő száĺnáĺamegfizette az
értéknövelő munkfü ellenértékét.

A VETELAR
A téľítésné|küt az Onkoľmánvzat
tulaj donába kerĺilt lahások v étőlára
1e.$

(1) Ha a térítésnélkül az onkoľmźnyzat

tulajdonába keľült lakást az e|ovźtsźtr|ásijog
jogosultja vásaľolja meg' a vételĺĺra forgalmi
érték25Yo-a.
(2)

(3)

Az

(1)

_ (2)

bekezđésbenfoglaltaktól
eltéľően, ha az (1) bekezdés szerinti lakást az

t3

elővásaľlási jog jogosultja vásaĺolja meg:

a) I -6 lakást taĺta|maző hźzas ingatlanokban
lévő lakások esetében a véte|ár a forsalmi
éÍték50yo-a,

b) a vételar a forgalmi éľték50 oÁ-a, ha a
lakást a megvasáľlást megelőző 5 éven

belül, de 2005. jarnár 1. utiín az

onkoľmanyzat költségére felújítottiĺk,vagy
komfoľt foko zatát növelték,

c) az e|adási ajánlat kiadását megelőző l0
éven beltil tĺjbb szerkezeti elemet magétba

foglaló felújításban,koľszeľiisítésben
részesült épület esetén a vételátt méľtékea
(1) bekezdésben meghatźlrozott vételar 1,5szeres' a l0 éven beliil felújított,
korszeľíísítettéptilet esetén pedig a véte|źlr
méĺtékeM (|) bekezdésben meghatározott
vételár 3-szoľosa.
d) Amennyiben a HVT III terĹiletén
lévő lakóépületek lakásbérleményeinek

elidegenítéséľekeľĹil sor' a vételáľ mértéke
M (|) bekezdésben meghataľozott véte|źlr2szerese.

e) a piaci bénĺlakás

véte|źtraa foľgalmi

érték50 %o-a.
Í) komfoľtos, iisszkomfortos

lakĺĺsesetében

a vételáľ az (1) és (3)

bekezdésben
meghatáľo zott v éte|álľnak a foľgalmi éľték
10 o/o.áľa| niivelt tisszege.
(4)

(5) Az (1)-(3)

bekezdésben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az
(1) bekezdés szeľinti lakást az e|he|yezésre
j ogosult haszná|őjavasáľolja meg.
(6)

a) Ha az (l) bekezdés szeľinti lakást a bérlő
hatźnozott időre szólóan vagy fettétel
bekövetkezéséig bérli, és felmentést kapott
az elidegenítési tilalom a|ó|, az á|ta|a
ťlzetenđővételźrľaaz (Đ-(Đ bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni, ha a bérleti
jogviszony |994. mźrcius 3 1 -ét mege|őzo idő
őtamźr fennáll.

b) Ha ahatźnozatlan idejű béľleti jogviszony
béľlętidíj nem fizetése miatt hatźrozoÍt
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idejűre váItozott, a vételár a forgalmi érték
50 Yo-a

c) Minden más

esetben hatźlrozott időre
szólóan vagy feltétel bekövetkezéséig bérbe
adott lakást bérlője részérea forgalmi érték
95Yo-nak megfelelő vételaron lehet eladni.
(7) Ha az (1) bekezdés szerinti lakást a
jogcím nélküli lakáshasználó, illetve
veřsenyeztetési eljaľáson kíviil vásĺĺrol.jfü
meg' a vételáľźrzonos a lakás beköltĺizhető

forgalmi éľtékével.A vételĺĺrategy

kell megťtzetĺi. Egyösszegű
fizetésnek tekintendő a 21. $ (9) bekezdése
a|apjáĺ teljesített banki hitel felhasználása is

összegben

azza|

a

kikötéssel, hogy

ha a

véte|ár

megfizetése nem teljesül, tlgy u adásvétel
tárgyźúképező lakás, a ťtzetésihatĺĺľidő
leteltét kĺivetőęn nem adható bérbe, illetve
hasznáIatba. A vételarból semmilyen
jogcímen nem adható kedvezmény, avéte|źlt
nem csökkenthető, rész|etťlzetésnem
engedélyezhető.
(8) A rendelet l9. $ (1) bekezdéséta 2009.
októbeľ l. és 2010. december 31. közcitti
időszakban benyújtott vételi kérelmek
esetében, a rendeletben meghatáľozoff
feltételekkel, elidegenítésľekij elölt
lakóépiiletekben elhelyezkedő
lakásbérlemény, ha aztéritésnélkiil keľült
az onkoľm źnyzat tulaj donáb a, és azt az
elővásaľlási jog jogosultja vásaľolja meg, a
vételaľa forgalmi érték15 Yo-a.

(9) A2009. október 1. és 20l0. december 3l.
közötti időszakban benyrijtott vételi kéľelmek
esetében a rendelet 19. $ (3) c) pontjában

megÍlatźrozottvéte|ár méľtékea (8)
bekezdésben meghatźlrozott vételaĺ1,5szerese' vagy 3-szoľosa.

(10) A 4. $ (2) e) pontja alapjźn elidegenített
ingatlan esetében, a vételáľ megállapításanál
ťr gye l embe kell venni a b ervhénás kĺi ltsé geit,
azza|,hogy
valamint ęzen költségek méľtékét
a vételźrnem lehet alacsonvabb a beľuhŁás
ĺisszköltségénél.

(1l) A (l0) bekezdés alapjan megállapított
vételár megfizetésére semmilyen
kedvezménv nem adható. a vételar
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megfizetéSéneküteme zéséri5la Képviselőtestület, vagy ahatásköľrel rendelkező
bizottság dönt.
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