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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

HumánszolgáltatásÍ Bizottság v é|eményezi

Határ ozati jav as|at a bizottság számfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja
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a Képviselő-testületnek az előteľjesztés

Tisztelt Képviselő.testiilet!

I. E',lőzmények

Az önkormányzati lakásbérlemények elidegenítésének feltételeit a t6|2005. (IV. 20.) számú, aZ

onkormányzat tulajdonában ál|ő lakások elidegenítésétó| sző|ó önkormányzati rendelet szabályozza. A
rendelet jelenlegi jogszabályi kĺirnyezetnek megfelelő módosítása szükséges.

II. Indokolás

A Rendelet a2o05. évi elfogadása óta 167 mődosítÍlson esett át, így jelentős számű kiüľesedett bekezdésse|

és ponttal rendelkezik, szerkesztési hibák is fellelhetők benne. Jogtechnikai okokból új rendelet megalkotása

indokolt és szi'ikséges, az egységes szerkezet kialakítása érdekében. A 16lf005. (IV. 20.) számű rendelet a

Nemzeti Vagyonról sző|ó 201'1. évi CXCVI. tv. hatályba lépését követően csak ľészben keľült módosításra,

tekintettel arra, hogy a törvény rendelkezései alapján elkészített Vagyonrendeletet a Kormányhivatal
megkifogásolta, és a kifogások szerinti rendeletmódosítás 2013. május 27. napján lépett hatályba. Az
előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt ľendelet elfogadásával a törvényi rendelkezések átvezetésére is

sor keľül.

III. Jogszabályi ktiľnyezet Ísmeľtetése

A Képviselő-testtilet hatáskore az Alapt<irvény 32. cil'k (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésén, a

Magyarország helyi önkormányzataiľól szó|ó 2011. évi CLXXXD(. törvény 13. $ (l) bekezdés 9. pontján, a
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25. $-án, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes
szabályokľól szóló 1993. évi LXxv[I. törvény 54. $-án alapul.

IV. Dłintés taľtalmának ľészletes ismertetése

Az új rendeletben a fent megjelölt hibák szerke zęti átszewezése, amódosítások során tortént hibák, utalások
kijavítása megtörtént.

A rendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos' hatályon kíviil helyezendő 16/2005, (IV. 20.) számú
rendelethez képest:
- nregszűnt a /beĺ'űjel paľagrafusszlamozlas,
- abizottságok megnevezése egységes: a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsáig,
- kijavításra keľültek a mondatszerkesztési hibák,
- törlésre, javításra keriiltek a téves hivatkozások,
- szabá|yozásra kerük annak a helyzetnek avizsgá|ata, ha a béľlő a béľleti díjhátra|ékátt a vételi kérelem

benyújtása e|őtt, a lakás megvásárlása érdekében egyenlítette ki,
- töľlésre került a szociális he|yzet alapján igénybe vehető f5 évęs kamatmentes résźlet lehetosége,

törlésre keľi.ĺltek azok a rendelkezések, amelyek nem előírások, hanem eljárási rendet szabźůyoznak,
mivel ezek nem rendeletben szabályozandó tételek (pl.: épület elidegenítésre történő kijelöléséľől szóló
értesítések kiktildése, kére|mezó részére kĹildendő tájékoztatók. hiánypótlási felhívás kikĹildése,
énesítések),

- törléSre kerültek azok a rendelkezések, amelyeket torvények, más rendeletek szabáůyoznak (pl.:
társasházzá alapítás, étékbecslés tartalmi kcivetelményei),

- tĺiľlésre került azon rendelkezés, hogy a bérlró számálra figyelembe vehető beruházások mértékét az
énékbecslések felülvizsgá'|atátt" végzo szakértő hagyja jóvá, mivel a béľlő részére a Lakástörvényben
meghatározott beruházások vehetok figyelembe, így azok mértékét a bérbeadő határozza rrĺeg, nem a
szakérto,

- törlésre kerültek az onkormányzat által visszafizetendő felújíŁási hányad megtéľítésére vonatkozó
rendelkezések, mivel a páiyázat. ťltján szerzett támogatásból létesített felújíĺások esetén elidegenítési
tilalom keľül az ingatlanokra annak a szervezetnek a rendelkezésére, amelyik a támogatást adta,

- törlésre kerültek a vevőt terhelő munkálatok és tűrési kötelezettség, mivel az tnkormányzat tiszta
önkormányzati tulajdonban áL||ő épületen végezhet felújításokat, amelyekre vonatkozó tűrési
kötelezettséget nem az elidegěnítés feltételeiről szóló rendeletben kell szabályozni. Amennyiben az
onkormányzat HVT területen lévő bérlemény 

,elidegenítésére a rendeletben foglaltaktól eltérő
feltételeket kíván meghatározni, azt a IłyĺT teľületen lévő helyiség elidegenítése fejezetben, külön
Képviselő-testületi határozatban az aktuális igényeknek megfelelően megteheti.

- a megfelelő rendeleti szakaszhoz áĹrendezésre kerültek az adásvételi szerzodés megkötésére vonatkozó
határidők'

- torlésre kerültek az egy telek méretet meghaladó ingatlanokkal kapcsolatos szabályok, mivel azokat az

egyéb szabá,|yozások alapján kell elvégezni, még az e|idegenítésre torténő kijelölés előtt.

A bizottsági gyakorlatban bevett igénnyé vált, hogy azoknak a béľlőknek az esetében. akik bérleti díj

hátralékukat a vételi szándék benyújtása érdekében, a vételi kérelem benyújtását megelőzően egyenlítették

ki, a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont közreműkcĺdésével vizsgálja, hogy a bérlő

váłrhatőan nem esik-e a lakásmaffia á|dozatáváł, további biztonságos lakhatása megoldott-e. Tekintettel arľa,

hogy ez a rendelkezés semmilyen szabályozás a|á nem esett, a bérlők közreműk<idése nem volt elvárható,

egýesek azt tészben, vagy egészben meg is tagadták' Az új rendelet tartalmazza, hogy az Onkotmźnyzat
minden olyan esetben, amikor a bérlő jelentős, 12 havi hátralékot halmozott fel, vizsgálj a a bér|o szociális
he|yzetét, amelyre vonatkozó megáů|apítálsokat az eladási ajánlat kiadására vonatkozó előteľjesztésnek

tafia|maznia kell. Annak hiányában az előterjesztés nem készíthető el. A hátralékos időszak
meghatátozásánáI figyelembe vételre keľült, hogy a bérlők esetében a felmondás kiktildése e|őtt az

Önkormány zat tłcbb lehetőséget is biztosít abér|ó részśte hátralékának ľendezésére , A If hónapos időtartam

a|att egyértelműen megállapítható, hogy a bér|ő a háfta|ékátt ideiglenes nehézségek (pl.: munkahely

elvesztés, betegség) miatt halmozta fe|, vagy saját magatartÁsának (pl.: alkoholizmus) koszönhetj ezt aZ

állapotot. Az utóbbi esetben abér|ő valóban veszé|yeztetetÍ helyzetben Van a tekintetben, hogy a lakásmaffia

ál|dőzatává váljon. A korábbi rendelkezések bevezetésével több o|yan intézkedés is történt, amely a

lakásmaffia visszaszorít ásáĺa lrányu|, ezęk hatása érezhető.



A 25 éves, kamatmentes részletfizetés törlésének indoka, hogy a f5 év a|att nincs arľa vonatkozó vizsgá|aL,
ami alapján megállapítható, hogy a jogosultság a ľészletfizetés teljes ideje alatt végig fennáll-e, vagy az mźt
megszűnt, és a kamatfizetési kötelezettség e|őírása lenne indokolt. A szociális rászorultságot az egy főľe jutó
jövedelem adja, ami pl.: gyermek nagykorúvá vőt|ásával; azonos jövedelmi viszonyók meliett az-e1y
háztaftásban élők számának csokkenésével megszűnik. 2008. január 1. és 2013. június 7. kozött megkĺĺtott
1012 db adásvételi szeľződésből, 103 db adásvételi szeruődés került rész|etfizetéssel megkötésre. Ezek közül
36 db adásvételi szerződés megkötése során élt a bér|ő a kamatmentes részletfizetés lehetőségével a havi
részletek összeg fI04,- Ft és 38.750,- Ft között mozog, a havi rész|etösszege 27 esetben 10.oo0,- Ft a|atti. A
vevők közül 2013. jrínius 6-án 6 vevőnek nincs tartozása, vagy tril fizetése van,23 vevőnek legalább 1 havi
legfeljebb 12 havi tarĹozása van. A tartozások korábban felhalmozott, jelenleg még ki nem egyenlített
tartozások. A 12 havi tartozást olyan vevő ha|mozta fel, akinek a havi fizetendő tészlet cisszege 3.4O4,-Ft. A
fęnnmaradó 6 vevő a teljes véte|fuat arész|etfizetési futamidő |ejáĺta előtt kiegyenlítette, ami a|átámasztja,
hogy a vevők szociális rászorultsága a rész|etfizetés futamideje alatt váůtozik, és a kamatmentes rész|ęt
mellett, a véte|á,rhátralék futamidő előtti egyösszegrĺ kiegyenlítése esetén járó 30 vo-os, |5 vo-os vagy 5 vo-os
kedvezményt' Az előterjesztésben vizsgált 6 esetben a vevők a30 Zo-oskedvezményt vették igénybe.

V. A dłĺntés célja, pénzügyi hatása

A rendelet megalkotása az Önkormányzat számára kĺiltségvetési hatással nem rendelkezik, mivel olyan
rendelkezéseket nem tarta|maz' amelyek során bevéteI kieséssel lehet számolni.

A rendelet elfogadása fedezetet nem igényel.

A rendelet megalkotásával a feladate||átórat<jbbletmunka nem hárul.

A leírtak megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés |. számĹl
mellékletében szereplő 28. $-bóI álló önkormányzati rende|etet elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2oI3. míjus f3.
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1. számú' melléklet

..ĺ20Í3. (....) Budapest Józsefváľos onkoľmányzati rendelet

az Önkorm ány zat tulaj donában átĺó lakások elidegenítéséről

A Budapest Főváros VIII. került Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. ci]<k (2)bekezdésében foglalt feladatkörében eljiárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabálýokľóI szőIő, módosított 1993. éví LXXvm. torvény (a
továbbiakban: Ltv.) 54. $-ábarr, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairó| szőLő 2oI1. évi
CLxXXx. tĺirvényben (továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazás a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Álľa.r,Áľos RENDELKEZÉSEK

A ľendelet hatálya

1. $ (1) A rendeletben meghatátozott kivételekkel a rendeletet kell alkalmazni az onkormáĺyzat
tulaj donáb an á||ó lakások adásvétel útj an való elidegenítésére.

(2) Jelen rendelet alkalmazása alól kivétel:
a) az á|Lam tulajdonából térítésmentesen aZ onkormányzat tulajdonába került lakás

elidegenítésére nem a bérlő elővásáľlási joga a|apjőtn kerül sor, vagy az elidegenítés nem aZ
elhelyezésre jogosult jogcím nélküti hasznáiőja réizére történik,

b) az onkormźnyzati eszkĺizcjkbőI szerzett lakás elidegenítése nem a bérlőjének és nem a vele egy
tekintet alá eső személynek, vagy nem az elhelyezésľe jogosult jogcím nélküli hasznźlőja
részéte toľténik,

c) az elidegenítés jogcíme nem adásvétel,
d) a vevő kiválasztására veľsenyeztętés útján kerüI sor,
e) az épi|et vagy az épĹiletben lévő valamen4yi lakás (vagy valamennyi helyiség és valamennyi

Đ l1Puľ'Jřää:"?ä*":"'"ř?ľľŤ:#'uřffi',:'.Tľľ,:l","*"o,,, megsztintetésének vagy a lakás
kiĺiĺítésének a feltételével nem ab&Ioje, nem a béľlőjével egy tekintet alá eső személy vagy
nem a lakás elhelyezésľe jogosult jogcím nélküli hasznáLőjatészéretörténik,

g) a megüľesedett táľsbéľleti lakĺész másik táľsbéľlőnek (trársbérleti lakľész tulajdonosának) való
elidegenítése töľténik.

(3) A bérbe adott lakásra vonatko ző szabályok érvényesek az olyan lakásra is, amelynek nem
bérlője, hanem elhelyezésre jogosult haszĺálója van, ha a lakás ahasznáIőja lakásigényemértékét
nem haladja meg.

(4) A rendeletben nem szabáIyozott kéľdésekberL aZ Ltv. és a Ptk., a Nemzeti Vagyonľól szóló
törvény, valamint a Budapest Józsefuáľosi onkormányzatvagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásĺíró| sző|ő tinkormanyzati rendelet, aZ onkormanyzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeirő| szőIő önkormányzati rendelet, valamint az Onkormányzat
versenyeztetési szabál yzatánakrendelkezé sei az iranyadók.

Az elĺdegenítéssel kapcsolatos feladatokban ľésztvevők



2. $ (1) A rendelet hatát|ya a|á tartoző lakások elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a
Képviselő-testület gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakoľlására, a ľendeletben
meghatáľozott esetekben a Váľos gazdá\kodási és Pénzügyi Bizottságot (továbbiakbaĺl: tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottság) hata|mazza fel. A tulajdonosi döntések előkészítését és végrehajtásáĺ a
feladattal megbízott vagyonkez e|ő szeru ezetet v égzi e|.

(2) A 100 millió forintot meg nem haladó beköltĺjzhető forgalmi értékíilakás elidegenítése esetén a
tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testület dönt az
elidegenítésről és az e|ađási ajźn|atkiadásáľól, továbbá dönt adásvéteLi szerzódéssel, továbbá annak
módosításával és megsztintetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a
dĺjntés az értéŁ,határtól f ii g getlenül a Képv is elő -tes tül et j o gköre.

(3) A (2) bekezdés nem érinti a Képviselő-testületnek azt a jogát, hogy bármely lakás tekintetében
közvetlenül gyakorolj a az e|idegenítéssel kapcsolatos tulajdonosijogokat.

(4) Az elidegenítéssel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása, valamint az elidegenítési
feladatok cisszehangolása a feladattal megbízottvagyonkeze!ĺó szervezet feladata.

(5) Az elidegenítéssel kapcsolatos előterjesztést és döntési javaslatot a feladattal megbízott
vagyonkez eIő szerv ezet készíti elo .

Éľblmező ľendelkezések

3. $ A rendelet alkalmazása soľán:
a) elhelyezésre jogosult jogcím nélküli haszná|ó, akivel szemben az onkormányzat tulajdonában

átló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelete szeľint az onkormáĺyzatnak másik
lakás bérbeadásra vonatkozó kĺjtelezettsége áII ferľr, feltéve hogy a lakás a használója
lakásigénye méĺtékét nem haladja meg,

b) a vételi szándék bejelentője a bejelentéssel kapcsolatos eljárás tekintetében vevőnek minősül
akkor is, ha nem jön |étre az adásvételi szeruőđés,

c) bérlővel egy tekintet alá esik a bérlőnek azLtv.49. $ (1) bekezdés d) pontja szeńnti azon
ôgyenes ági ľokona, <jľökbefogadott gyermeke, aki a bérlő hozzájáruIásával a lakást meg
kívánja vásáľolni

d) a bérlőtársakľa abérlóre vonatkozó ľendelkezések érvényesek,
e) jogvitás eljárásnak kell tekinteni a peľes és nem peres bírósági e|járást)

Đ bérbeadó aZ Önkormányzat lakásainak kezelését (ferľrtartását, Ĺizemeltetését) végzó
me gb ízottja i s ( a tovább iakb an : V agyonk eze|ő),

g) miĺemlék lakás és műemlék épület alatt az I99I. éui xXXm. törvény ( a továbbiakban: ovt.)
52.$ (1) bekezdés f) pontja szeľinti múemlékeket is érteni kell,

h) řrVT bľĹilet: az onkormrányzathelyi város-rehabilitációs teriilet kijettlléséről és a területen a

rehabilitáció megvalósításáról szőIő 32lf001. (X. 26.) rendeletében meghatározott vátos-
ľehabilitációs terület'

Đ üľes lakás az is, amelyik nincs kitirítve, de a lakásnak máľ nincs bérlője vagy elhelyezéste
jogosult használőja,

j) az e|adási aján|at kiadásáľa, valamint a szerződéskötésľe e ľendeletben megáI1apított határidők
a hiánypótlás teljesítésével nyílnak meg,

k) a lakások elidegenítésével, illetve megvását|ásával kapcsolatos nyl|atkozatokat írásban kell
megtermi,

Đ egy év a|att365 napot kell érteni,
m) ha a kijel<ilésről' hozott dontés mást nem tarta|maz, az épulet elidegenítésre való kijelölése

esetén a benntik lévő lakások is elidegenítésre kijelöltnek tekintendők,
n) az épu|etben egyes lakások is kijelölhetők elidegenítésľe, 
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o)

.p)

q)

r)

s)

Đ

u)

v)

w)

az e|idegenítésre való kijelölés az onkormáĺyzat részérőI nem jelent kötelezettségvál|a|átst a
lakások elidegenítésére és nem teľemt alanyi jogot a lakások megvásáĺlására,
a lakás közmtivesítése: a lakásnak a villamos-, víz-, csatorna-, gá,z- és távhő ellátási
vezeték.háiőzatba való bekĺitése, illetőleg eztpőt|őházikozponti berendezés létesítése,
elővásárlási jog alapján csak az állam tulajdonából térítésmentesen önkormányzati tulajdonba
keri.ilt lakás vásárolható meg,
felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség eľedeti
használhatóságának, üzembiztonságának biztosítása érdekében végzettépítési-szerelési munka,
korszeriĺsítés: meglévő építmóny, építményrész, önál\ő rendeltetési egység, helyiség haszná|ati
értékének, teljesítőképességének, izembiztoĺságanak növelése érdekében végzett építésĹ
szerelési munka,
önkoľmányzati eszközökből szerzett lakásnak minősĹil minden olyan lakás, amely nem
térítésmentesen kerĹilt az államtól az onkormányzat tulajdonába, ktilönösen ha a lakás rlem az
ovt., illetve az Otv. alapjan keľült az tnkormányzattulajdonába, hanem azt az onkoľmányzat
önmaga létesítette, vagy tulajdonjogát megállapodás alapján, illetőleg egyéb módon szerezte,
a lakásigény mértékéte az Onkormáĺĺyzattulajdonában lévő lakások bérbeadásanak feltételeiről
szóló ľendeletet kell a|ka|mazni,
a ľendelet hatályba lépése utan benýjtott kéľelemľől és jognyilatkozatľól való <inkoľmányzati
döntésre vonatkozó előteľjesztés elkészítésének és dontésľe való előterjesztésének határideje a
beadvány feladattal megbízott vagyonkezelő szervezetĺé| ttjrténő iktatásának napját követő
munkanapon kezdődik,
ha a kérelemĺől és jognyilatkozatrő| történo ĺinkormányzati döntésről való válaszadási határidő
a döntés meghozatalźnak napját követő munkanapon kezdődik és ilyen esetekben a napokban
meghatáro zott hatfuiďo alatt munkanapokat kell érteni

x) az áIIam elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatánakhatárideje, az ajźn|at írásban igazolható
közlését követő 35 nap.

II. FEJEZET

ELIDEGEľÍľÉs Álľłr,Áľos FELTETELEI

Elidegenítésre való kÍjelötés

4. $ (1) A lakások elidegenítésének feltétele, hogy az épületet, valamint a benne lévő lakásokat a

Képviselő-testület eIidegenítésre kijeltĺlje

(2) Az éptilet elidegenítésre való kijelölésére vonatkozó előterjesztést a lakás és helyiségbér|ők25
?o-a á|ta|benyújtott vételi kéľelem alapjan a feladattal megbízott vagyonkeze|o szervezet készíti el.

(3) A HVT terĺileten lévő épület, illetve a benne lévő lakások elidegenítésre ttjľténő kijelöléséhez a
Rév8 Zrt. nyilatkozata szfüséges arľól, hogy az elidegenítés nem étinti az onkoľmányzat és a Rév8
ZÍt. Hv T teľtiletével kapcs olatos szeľződés es kötelezettségét.

@) Azépület vagy a lakás elidegenítésre való kijelölése nem jelent elidegenítési kötelezett"sé,get. Az
egyes lakások elidegenítéséľől a 2. s Q) szeľint az eladási ajánlat kiadásával kapcsolatos döntés

meghozatalával egyidejrĺleg dönt a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsőĺg.

5. $ Az épüle1 - va1y ha nem a teljes épület lett kijelölve a bennfü lévő egyes lakások -
elidegenítésre való kijelöléséről, a kijelĺlléstől száĺmított 30 napon belül név szerint éĺtesíteni kell a

bérlőket.

ElÍdegenítésből kizárt lakások



6. $ Függetlenül attól, hogy az épulet elidegenítésre való kijelölése mikor történt, ki van zźtva az
elidegenítésből:
a) a lakáscélú állami támogatásokľól szóló jogszabály alapjan vagy más jogcímen elnyeľt állami

költségvetés i támo gatás s al létreho zott, v ásźĺ. olt lakás,
b) garzonhá,zban lévő lakás,
c) nyugdíjasházbarlés idősek otthonában lévő lakľész
d) továbbá más módon az onkormányzat tulajdonába került nyugdíjasházi, garzorillázi,

s zobabérlők házáb aĺ lévő lakás.
e) ha a lakás olyaĺl épültben van, amelynek társashází a|apítő okiratát nem nffitották be az

ingatlan-nyilvántartásba való bejegy zés v égett,
Đ ha a lakás olyan épültben van, amel5mek a tźrsashází a|apítő okiratát e rendeletben előírtak

s zerint ki kell egészíteni, annak e|v égzéséig,
g) harmadik személy részére annak a bérlőnek a lakását, aki nyugellátásban, vagy nyugdíjszení

ere s s zo ci áffi 
ľ.ffi "ffi:lä':'ä:**

7. $ (1) Függetlenül attól, hogy az épület elidegenítésre való kijelölése mikor töľtént, az aLźłbbi
kizáĺrő feltételek fennállásáig a lakás nem elidegeníthető:
a) a páLyázat útjan bérbevett szociális bérlakás, és a pźlyázat útján bérbevett költségelvű

(kontrolIálĐ bénĺ lakás, a béľleti jogviszony megszeľzését követo 10 évig, akkoľ is, ha a
béľbeadás jogcíme a 10 év a|attmegvźtltozott,

b) a méltányó,šaguol pőlyáłzatoĺ kívül, rendkívüli élethelyzetben lévők részére vagy szociális
he|yzet alapjarr bérbe adott bérlakást a béľleti jogviszony Ínegszerzését kcjvető 10 évig, akkoľ
is, ha a béľbeadás jogcíme a 10 év alatt megvá|tozott,

c) amíg az onkormanyzat kĺiltségvetési szervének rendelkezése alatt ál1,

d) amígrá vonatkozóan az elidegenítési és terhelési tilalom fennáll,
e) ha a lakásra vagy az épu|etre az építésügyi hatóság határozott idejű, illetve ideiglenes

fennmaradási engedélý adott,

Đ határozott időre vagy feltétel bekovetkezéséig vanbéľbe adott lakás'
g) amíg a bérlőjének az tnkoľmőnyzatta| szemben bárminemű tartozása vaĺ, ideéľtve a

kozszolgá|tatók felé fennálló taľtozásokat is, kivéve ha atartozás átütemezéséro| megállapodás
történik,

h) ha a bérleti szerzódés felmondásľa keľült és a felmondási idő nem jáľt le vagy a kiüľítésľe
irányuló jogvitás e|járás jogerősen ĺem fejezodött be,

Đ a bérleti díjat vagy a bérleti jogviszony más elemét éľintő jogvita jogerős befejezéséig,
j) ha a lakással kapcsolatos jogszabályban előírt, va1y szerződésben vállalt kötelezettséget a

bérbeadó felhívásra sem teljesítették, amíg a bérlő (hasznźlő) a kötelezettségének eleget nem

tesz,
k) építésrendészeti e|játálssal vagy eľre okot adó körülméĺmyel éľintett, az e|játáts jogerős és

végľehajtható hatźrozattal történő befejezéséig vagy az eljfuásra okot adó korülmény

. megszüntetéséig,
l) ha átalakításrą korszeriĺsítésre, felíjításra, bontásĺa kijelĺilt épületben van, amíg a

munkálatokat nem v égezték eI,

m) ha a lakást magába foglaló épüIet HVT területen van, amíg az épületre a FrVT-re vonatkozó

előírások érvényesek,
n) ha annak elidegenítését a Képviselő-testület megtiltott a, amíga tilalom fennáll,
o) ha tobbszörös bérlőkijelölési jog áll fenn.
p) ab&Ieti szerzódés keltétől szátmított 3 hónapon belül.
q) aZ állampolgári lakáscsere ítjarĺ szerzett önkormányzati béľlakás, a béľleti szerzóđés

megkötésétőI számított 5 éven belül,
.7



r) ha lakásra minőségi csere jogcímén kötöttek béľleti szerzőđést, és a bérlő áLItaI fizetendő lakás
forgalmi éÍték ktilönbözet összegét - a szociális ügyeket gyakorló bizottságjavaslata alapjan _
a tulajdonosi jogokat gyakoľtó bizottság brármely mértékig csökkentette, a bérleti szetzodés
megkötésétől számított 10 évig,

s) ha a lakás béľleti szerződésehatározott időre, előbérleti jog biztosításáva| szólt, és aszerzőđés
Iejáĺtát követőn a bér|ő nem tudta a szerzódés megkötni, de a szerződést akadátyoző
kcĺľülményeket megszűntette, az ismételten megkötött a bérleti szerzodé,s esetében annak
megkötésétől számított 10 évig, valamint

t) azon esetekben amikor a bérleti szerzőđést bérbeadó felmondta, de a bérlo taťtozáLsát
kiegyenlítette és ismét bérleti szeruóđést kötött, az isméte\ten megkötött a bérleti szerződés
esetében arĺrak megkötésétől számított 10 évig.

(2) Azta lakást, amely utcáról is megkĺlzelíthető és üzleti tevékenységre is alkalmas, a bérlo tészére
az onkormźnyzat tulajdonában ál1ďnem lakás céljáľa szo|gáiő ľreýiseget elidegenítéséről szóló
önkormányzati rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén, a helýisegekľe vonatkozó vételáľon
és fizetési feltételek mellett lehet elidegeníteni.

(3) A (1) Đ' ľ){) pontjában megjelöIt kizárő feltételek alkalmazása a|ó| a feladattal megbízott
vagyonkeze|o szewezet javaslatáľa, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság az elidegenítésre való
kijeltilés után adhat felmentést. A munkaviszony ferrnállásáig bérbeadott lakás esetén a munkáltató
a munkaviszony fenrĺźtllásáróI sző|ő igazolását a javaslathoz csatolni kell.

(4) Azt,hogy az (1) g) pontja szerinti tartozáts, míĺtkizáró feltétel nem áll fenn, az adásvételi
szetzodés onkoľmányzat źita\i aLáíľásaelőtt kell a vevőnek igazo|nia.

(5) A felmentés megađása feltételekhez is köthető, amelyeket ilyen éĺelmű döntés esetén az
adásvételi szerzódésben is rögzíteni kell. Az (I) ľ) és t) pondai esetében a tulajdonosi jogokat
gyakoľló bizottság az e|idegenítési tilalom alól feImentést adhat akkoľ is' ha a bérlő a kedvezmény
címén adott csĺikkentés összegét nem fizette meg, de abban az esetben abérlő a forgalmi érték 100
%o-átkoteles vételárként megfizetni. A vételár megfizetéséľe semmilyen kedvezmény nem adható.

8. $ (1) Harmadik személy hozzájáru|ását (óvráha gyását)igénylő esetek:
a) a jogosult járuIhat hozzá az eliđegenítéséhez, ha lakás többszcjrös bérlőkijelölési joggal éľintett
b) a szolgálati és vállalati bérlakásként bérbe adott lakás felett rende|kezníjogosult nyilatkozhat

aľľól, hogy a lakás e jellege megszűnt-e és a lakás eladható-e,
c) a Magyaľ Alkotóművészeti Kozalapítvány jőváhagyása szfüséges az elidegenítéséhez, ha a

lakás műteremlakás.
d) a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jóváhagyása sztikséges

az elidegenítéséhez, ha a lakás míĺemlék vagy ilyen épületben van

(2) Haĺmadik személ y hozzájárulását (óvráh agyáłsát) a bérlo kĺlteles az eiadálsi ajánIat kiadásáról
szóló tulajdonosi döntésmeg hozatalőigbeszerczĺi. Eladási ajánJrat kiküldésére vonatkozó dontés a
hozzőtjáru|áls hiányában nem hozható. Amennyiben a hozzájá,ruIásta fiőváhagyásra) jogoult
nyilatkozatát kikotésekkel adja ki, azokat az ađásvételi szerzőđésben rcgzíteni, és a vevőnek
vállalnia kell.

Äz e|ővásálľlásĺ jog biztosítása

9. $ (1) A lakást, az Ltv-ben szabá|yozott elővásáľlási jog alapjan a bérlő, valamint a béľlő
hozzájáru|ásával egyenesági rokona, ĺirökbefogadott gyeľmeke vásárolhatja meg. Ha a lakásnak
bérlője van a lakás elidegenítése harmadik személynek csak a bérlő bérleti jogviszonya előzetes

megszűnésének (megszüntetésének) feltételével toľténhet a 6. š g) pontja kivétełével.



(2) Ha a lakás az á|Iam tulajdonból térítésmentesen került az onkormányzdt tulajdonába, a bérlők
e]ővásárlási joguk alapján vásáľolhatjfü meg a lakást. Ha lakás nem térítésmentesen került az
onkormányzat tulajdonába, a bérlőknek nincs elővásárlási joguk, de az onkormarryzat nekik
biztosítja a lakás megvásiáľlásának a lehetőségét. Kivételt képez mindkét esetben, ha a lakás
elidegenítése a bérlő bérleti jogviszonya megszűnésének (megszüntetésének) Íettételével tortónik.

(3) A bérlőtáľsak együttesen gyakorolhatják a lakás megvásáľlásával kapcsolatos iogukat. A bérlő,
béľlőtáľs a j av ár a elővás árlás i j ogáľól lemondhat

(4) Az eladási ajanlatot valamennyi bérlőtáľsnak el kell juttatni, függetlenül attól, hogy valamennyi
béľlőtárs élt-e bejelentéssel. Ha a bérlőtársak ajánlatot elfogadó nyilatkozatai nem egybehangzóak,
aztĹtgy kell tekinteni, hogy az aján|atot nem fogadták el.

(5) A társbérleti lakľészek alĺJ<or elidegeníthetők, ha az e|ozetes nyilatkozatok szerint egyidejríleg
mindegyik társbérleti lakľész megvásáľlásra keľül vagy ha az üľes társbérleti lakĺészt a másik
társbérleti la}ľész bérlője megvásáľolja. Üľes táľsbérleti lakrész a versenyeztetési szabáłIyzat
mellőzésével is elideseníthető.

,.]"uu. jogcím nélkiilĺ használók részérevaló elĺdegenítése

10. $ Az a lakás, amely az áI|amtulajdonábóltérítésmentesen kerĹilt az onkoľmányzat tulajdonába,
a tulajdonosi joggyakorló bizottság döntése alapjáĺ a bentlakó, elhelyezésre jogosult jogcím nélküli
lakáshaszn á|ó részére elidegeníthető, ha
a) elhelyezéséhez az áłIta|a haszĺíit lakással legalább azonos szobaszátmű és komfoĺtfokozatú'

lakást kell biztosítani,
b) a lakásra |akásgazdállkodási szempontok alapjrán nincs szükség
c) az elhelyezésre jogosult jogcíĺnnélküli lakáshasználó bízonyítő erejű magánokiľatban

nyilatkozik arról, hogy a vételi kérelmével elhelyezési jogosultságáľól lemond, tudomásul
veszi, hogy amennyiben az e|adási aján|at alapjan nem vásárolja meg a lakást, ú'gy az aján|ati
kĺitöttség lejártátől számított 30 napon belül köteles azt elhagyni és kiüľítve az onkoľmányzat
tészéte visszaadni

Üľes lakás elÍdegenítése

11. $ Az elidegenítésre átadott üres lakást a Budapest Józsefvárosi onkormányzat versenyeztetési
szabályzata szerint kell éľtékesíteni. Kivétel ez aIő|, ha a legfeljebb 10 m, alapteľületú lakást a

kĺjzvetlen szomszéd külön tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás céirjáhőI kívánja megvásárolni.
Ebben az esetben a lakás, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apjźn, versenyeztetési
eljáráson kívül is elidegeníthető.

III. FEJEZET

a. vÉľBĺ,I sZÁNDÉK És 
^ZEL^DÁsl 

łĺÁľlłľ

12. $ (1) Az adásvételi szerződés megkötésére a vevő vételi szźndék nyilatkozata és az
onkormányzat ajőn|ata alap1arl egyańnt soľ kerülhet.

(f) Avételi szándék bejelentése soľán a bérlőnek nyilatkoznia kell, hogy
a) az tnkormányzattal és a közüzemi szolgáltatókkal szemben nincs tartozása,

b) az onkormányzatta| szemben perben nem áll,



c) a béľbeadó hozzájáruIásával e|vé,gzett, meg nem térített benlháĺzásainak éĺtékét a forgalmi
éľtékben érvényesíteni kívánj a-e.

(3) A vételi szrándék nyilatkozathoz mellékelni kell:
a) a bérleti đíj megfizetéséľől szóló igazolást,
b) a bérbeadó által30 napon beltilhitelesített bérleti szeľzodést,
c) az érvéĺyesíteni kívant értéknövelő beľuházások megjel<ilését, e|végzéstik évét és hitelt

érdemlő en igazo|hatő költs é gét,
d) a bérlőkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlő-kiválasztási jog jogosultjának az

elidegenítéshez való hozzájfua|ás át,
e) a szolgáiati és válIalati bérlakásként bérbe adott lakás felett rendelkezni jogosult ĺy|Iatkozatáú

arľól, hogy a lakás e jellege megszúnt és a lakás eladható
g) a munkaviszony ferľrállásáig létesített béľleti jogviszony esetén a munkáltató nyí|atkozatát a

munkaviszony fennál|ásátől, illetve az értékesítéshezva|őhozzájáľulásról.

Az értékbecslés

13. $ (1) A jelen rendelet alapján elidegenítésľe kertilő lakás bektjltözhető forgalmi &tékét az
elidegenítésről és az eladási aján|at megküldésérő| sző|ő előterjesztés előtt kell megállapítani. Az
értékbecslés költségeit az onkorm źny zat viseli, ha
a) olyan lakás felkínálása töľténik elidegenítésre, amelyre nem jelentettek be vételi szándékot,
b) a vételi szándékot bejelentő költségéľe e|végeztetett értékbecslés ellenőrzése céljából a

Képviselő-testület, vagy a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság rendeli e| aztlj éĺtékbecslést,
c) üres lakás, társbérleti lakľész éľtékelése töľténik.
Más esetekben az éľtékbecslés költségeit a véteIi szaĺrdék bejelentője viseli, ideéľtve a vételi
szándék bejelentője áł|ta| készíttetett értékbecslés jelen rendelet szerinti felülvizsgál|atáłnak a
költségeit is.

(2) Az értékbecslést a feladatta| megbízott vagyonkezelő szetvezet źltaI megjelölt értékbecslői
ktjľből azrenđe|í meg, aki a költséget viseli.

(3) A vételi szándék bejelentőjének az értékbecslés megľendelésére vonatkozó felhívást a feladattal
megbízott vagyonkezelő szervezet akkor adhatja ki, ha az épuletben lévő lakás elidegenítés
érdekében kijelölésre került, és a benffitott iľatok alapján a lakás _ a 7. $ (3) bekezdése alapján
felmentéssel _ elidegeníthető.

(4) Az értékbecslés megrendeléséľe és elkészíttetésére és az értékbecslés a feladattal megbízott
vagyonkezelő szervezet részéte történő megküldésére |egalább 30 napot kell biztosítani. Ha az
étékbecslést a vevő 30 napon belül nem rendelte meg, kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

14. $ (1) Ha az onkormányzat ajánlati ktitöttségének hatáĺidején belül az eladási ajanlatban kĺjzölt
foľgalmi érték felütvizsgźlatőú a vevő kéri, a kérelmét a független szakértő állásfqglalásának
ismeľtetése mellett a Képviselő.testület vagy a tulajdonosi bízottság elé kell terjeszteni. Az ajánlati
kotöttség időtaĺtama ilyenkor a forgalmi éľték felülvízsgá|ata irrínti kéľelem eloterjesztése és a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság állásfoglalásának kézhezvétele közötti időtaľtammal megnő.

(f) Az éľtékbecslés 365 napig érvényes.

Az eladásĺ ajánlat
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15. $ (1) Elađási ajáĺIat a tulajdonosi jogokat gyakoľló bízottság döntése a|apján adható ki a vevő
részéte.

(2) Az eladási ajánlat kiadásáľól szóló döntés meghozata|a eLőtt a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság jogosult megvizsgálni a béľlő szociáIis helyzetét a családsegítő bevonásával abban az
esetben, ha a bérlő a 12hőnapon trili bérleti díj hátľalékát a vételi kérelem benffitása előtt, a lakás
megvásárlása érdekében egyenlítette ki.

(3) Az ajanlati kötöttség akézhezvétel napjan kezdődik és 30 napig tart. Az aján|ati kötöttséget a
vevő kérelmére egy alkalommal 30 nappal a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság döntése nélktil a
vagyonkezelő szervezet meghosszabbítja. További egy alkalommal toľténő hosszabbításról a
tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt.

(4) Az eladási ajánlatnak tarta|maznia kell, külĺjnĺjsen:
a) a lakás címét, ingatlan-nyilvarrtartási ađataít, alapteľĹiletét,szobaszźtmát komfoĺtfokozatái,
b) bérlo javfua figyelembe vett éľtéknövelő beruházásokat, a lakás bekoltozhetó foľgalmi értékét,

avéte|átat, avételźr megfizetésének a ľendeletben szabályozott feltételeit,
c) a vevő źltaI várhatóan fizetendő közös köItség mértékét m"|hőnap, vagy tulajdoni

hányad/hónap bontásban, valamint a fennálló célbefizetés(ek) m&tékét és hátľalévő
futamidejét,

Đ az Ąánlatí kötöttséget,
g) avételár megfizetésének általános feltételeit.

IV. F''EJEZET

A FoRGALnn ÉnľÉK É,s ł vÉľBI,Án

A forgalmi éľték megállapítása

t6. $ (1) A forgalmi érték megállapítása értékbecslés alapjrán tĺjrténik, amelyet úgy kell
elkészíttetni, hogy aztartalmazza aZ elidegenítésre kertilő lakás, az épĺJllet, és ahozzátartozó telek
jogi helyzetével és műszaki állapotával összefüggő tényeket, továbbá a forgalmi érték

meghatfuozásźĺ befolyásoló egyéb adatokat, valamint a lakás valóságos komfortfokozatát,
ftiggetlenül attól, hogy az jogszeľű, szabályos műszaki kivitelezésu, vagy jogellenes, szabáll1ta|aĺ

miĺszaki kivitelezésű építés eredménye

(2) Az értékbecslés soľán meg kell hatátozĺi, hogy a lakásnak az értékbecslés időpontjában

éľvényes forgalmi értékében milyen hányadot képviselpek ab&ló azon beruházásai, amelyeket a

jelen rendelet alapján a bérlő javálra figyelembe kell venni.

(3) Az éľtékbecslés elkészítése során csak azokat az értékĺövelő beruházásokat kell felmémi,

amelyeket az abérlo végzett, aki a lakásnak az értékbecslés időpontjában a bérlője.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott korláto zäs alkalmazása alól a bérlő (elhelyezésre jogosult

hasznáiő) igénye estén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság felmentést adhat éshozzájárulhat a

jogelőd áIta| végzett értéknövelő munkálatok foľgalmi értéket befolyásoló hatásłínak
-mégáIlapításźłloz, 

ha a (3) bekezdésben meghatátozott korlátozás alkalmazása a bérlővel szemben

tisziességtelen üzleti magatartást valósítanameg, mert a bérló igazohta, hogy az á,Ilampolgári cseľe,

Yagy a iaľtási szerződés Során, a korábbi bérlő számáľa megfizette az értékľlövelő munkák

ellenertetet, tovább a taĺtásí szerzódés esetén a lakásban megvalósított éľtéknövelő beruházások

költségét saját maga viselte.
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17. $ (1) Azok a munkálatok vehetők figyelembe a bérlő javźra éľtéknövelo beľuházáskénĺ
amelyeket a béĺlő _ a bérbeadőhozzájőlrulásával vagy a munkáIatok e|végzéseelĺĺtt a bérbeadóvai
tĺjľtént megállapodás alapján, a szĹikséges hatósági és más engedélyek biĺokában _ végzett, és
azokat a bérlő részére a bérbeadó készpénzben nem fizette meg, illetőleg a bérleti díjban nem
érvényesítette. Amennyiben a bérbeadó és a bérlő a beruházátsok ellenértékének megfizetésére
vonatkozóan úgy állapodtak meg, hogy az a bérleti díjból havonta egyenlő részletekben levonásľa
kerül, a forgalmi éľték csökkentésénél az az osszeg vehető figyelembe, amely összeg megtéľítésére
még nem került sor.

(2) Ha az értéI<ĺlovelő munkálatokkal nem a lakás közmúvesítése, komfortfok ozatánaknövelése,
romos lakás helyreái|ítása, a lakás alapteľtiletének építés ritjan való ntjvelése, vizesblokk kialakítása
vagy számuk növelése tĺiľtént, az értéknövelő beľuházások figyelembe vételéfiéL külĺjnös
gondossággal kell vizsgálni, hogy nem olyan munkák után kíván e bérlő éĺtéknövelő beruházást
érvényesíteni, amelyek elvégzése egyébként a béflő kötelezetts ége, vagy a bér|ő egyéni, átlagosnál
magasabb színvonalú igényeinek kielégítését szolgálj ák

(3) Az értékbecslés soľán figyelembe kell venni, hogy a bérlő kĺjteles gondoskodni:
a) a lakás buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és beľendezéseinek karbantaľtásáról,
b) a lakás burkolatainak fetújításáľól, pótlásáľól, illetőleg cseréjéről, kivéve, ha arra a falban vagy

fodémben Lévő vezetékek javításával összefuggő helyreállítási _ továbbá az épi|et felújítása
soľán végzett_ munkiákkal kapcsolatban kerül soľ,

c) az elektromos vezetéknek és éľintésvédelmi rendszeľének a lakásban levő fogyasztásmérőtől _
illetőleg a biztosító táblrátőI _ kezdődő szakaszźn keletkezett hibak kijavításáľól, a kapcsolók és
a csatlakozó aljak cserejérőI,

d) az épületben, az épi|et kĺizponti berendezéseiben, a kĺjzös hasznáLatta szoIgáiő helyiségekben
és ezek berendezéseiben, továbbá a lakásban a saját vagy a vele együtt lakó személyek
magataľtása folytán keletkezett hibák kijavításráróI és az eredeti állapot helyľeállításáľól,
illetőleg a kár megtétítéséro|, valamint

e) a lakásberendezések fehijításőÍól és cseréjéről.

(Ą Az értékbecslés a lakás beköltĺjzhető foľgalmi éľtékével kapcsolatban legalább három értéket
tartalmazzon;
a) a lakás beköltözhető foľgalmi éĺtékét, fĺiggetlenül attól, hogy a bérlo bármilyen munká|atot

végzett-e a lakásban,
b) előzetes megállapodás esetén a b&|ő javára figyelembe vett értéknövelő beruházások

beköltozhető forgalmi értéken [a) pont szerinti éľtéken] belüli ĺisszegét,
c) az a) és b) pont szerinti forgalmi éľték különbozetét, vagyis abérlő javfua figyelembe vett

éľtéknö v el o b enházás ok nélkül s zámított b ekciltĺjzhető foľgalmi értéket.

(5) A bérl'ó javára figyelembe vett éľtéknövelő benlházások esetén az értékbecslésben szerepeltetni
kell, hogy:
a) milyen éľtéknĺjvelő munkálatok figyelembe vétele tcjrtént,

b) az &té|<növelő munkáIatokat ab&Io melyik évben végezte e|,

c) a bérlő az éĺték,novelő munkálatokat a bérbeadó írásbeli hozzájźtru|álsánaIvégezte-e el,
d) kellett-e hatósági engedély az értékľrövelő munkálatokhoz és azokat beszerezték-e,
e) tcjrtént-e az értéknilvelő munkálatok miatt bérbeszámítás, s ha igen milyen összeg eľejéig, taľt-e

még bérbęszámítás, s ha igen abból milyen összeg beszámítás a tcjľtént és milyen összeg van
méghátra,

Đ abérliĺi beruházások avulását.

(6) A véteLá)Í a?apjátképezó forgalmi &téketúgy kell megállapítani, hogy a lakás beköltözhető
forgalmi értékéből' le kell vonni a bérIő javára figyelembe vett értéknövelő beľuházások
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bekolttjzhető forgalmi éľtéken belüli összegét, s kapott eredményhezhozzá kell adni a bérbeadó
által béľbes zámítás (ltj áĺn v agy más módon már megtéľített ös s zeget.

18. $ Téľítés mellett önkoľmrírryzati tulajdonba keľült lakás esetében a szerzéstkövető 5 éven belül
a forgalmi éľtéket _ külĺjn értékbecslés elkészítése nélkül _ a beszeľzési/bekerüléSi érték alapján
kell megállapítani. 5 éven túl a foľgalmi érték megáiLapításáłloz ingatlanforgalmi értékbecslést kell
készítetni.

,ł. vÉľnlÁn

A térítés nélkiil az onkoľmányzattutajdonába keľült lakások vételáľa

19. $ (1) Ha a térítés nélkül az Önkorm ányzat tulajdonába keľüIt lakást az e|óvásálrlási jog
jogosultja, vagy aZ elhelyezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasználó vásárolja meg, a véte|ár a
forgalmi éÍtékzs%-a, ava|őságos komfoĺtfokozat szeľint komfortos, összkomfoĺtos lakás esetében
avéteIát a foľgalmi érték 50%o-a,

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltéľően, ha a lakást az e\ővásáľlási jog jogosultja vásáľolja
meg:
a) 1-6 lakást tartalmaző házas ingatlanokban lévő lakások esetében a vételár a forgalmi érték

50 vo-a,komfortos, <jsszkomfortos lakás esetében avételáĺr a foľgalmi érték75 %o-a,

b) az e|adási ajáĺ|at kiadását mege|őzo 10 éven beltil több szerkezeti elemet magáha foglaló
felújításban, korszertisítésben részesüIt épület esetén a véte|álr mértéke az (1) bekezdésben
meghatároZott véte|áÍ 1,5-szeľes, a 10 éven belül felújított, korszeriĺsített épület esetén pedig a
vételfu méľtéke az (1) bekezdésben meghatáľozottvételźÍ f-szetese,

c) amennyiben a HVT III. teľületén lévő lakóépületek lakásbéľleményeinek elidegenítésére kerül
soľ' a véte|ár mértéke az (I) bekezdésben meghatározottvéte|átt Z-szerese,

d) a piaci bénĺ lakás véteIálľa a foľgalmi érték 50 vo-a,komfoľtos, összkomfortos lakás esetében a
vételár a foľgalmi érték75 vo-a.

(3) a) Ha az (1) bekezdés szerinti lakást a bérlő hatálrozott időre szólóan vagy feltétel
bekĺjvetkeztéig béfli, és felmentést kapott az eLidegenítési tilalom a|őI, az á|tala fizetendő
véte|átĺra az (L)-(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a bérleti jogviszony 1994.
március 31-ét megeIőző ldő ótamáłt fennáll.

b) Ha a' határozatlarl idejtÍ bérleti jogviszony bérleti díj nem fizetése miatt hatáltozott idejűľe
váitozott, avéte|źľ a foľgalmi éĺték 50 vo-a

c) Minden más esetben hatfuozott időľe szólóan vagy feltétel bekövetkezéséig bérbe adott lakást
bérlője tészére a forgalmi érték95vo-nak megfelelő vételáľon lehet eladni.

(a) Ha a lakás, a 8. $ (5) bekezdés szerinti tulajdonostárs, a 9. $ szakasz szerinti elhelyezésre
jogosult jogcím nélküli lakáshasznőlő, vagy a 10. $ szerinti vevo tészére kerül elidegenítésľe, a
vételár azonos a lakás bekölt<jzhető forgalmi értékével. A vételfuból semmilyen jogcímen nem
adható keđvezménv. a véteIáľ nem csĺikkenthető.

A téľítés mellett onkormányzat tulajdonába keľült lakások véte|ára

20. $ (I) Az önkormányzati eszkĺlzökb őI szerzett lakás vételára nem lehet kevesebb a lakás
szeľzéskori bekerülés i éľtékéĺéI.
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!2)..^ véte|ár meghatáľozásáĺá] az önkoľmányzati eszkĺizokbőI szerzett |akás szerzéskori éÍtékét
kell figyelembe venni, ha a 1.8. $ alapján elkészült forgalmi értékbecslés alacsonyabb éĺéket
állapított meg.

A vételáľ megfizetése

21. $ (1) A lakás bérlője, va1y avele egy tekintet alá eső személy avételár 20 vo-án,akmegfizetését
kovetően a fennmaradő részt
a) aszerződés megkötésekor egy összegben vagy
b) részletekben
teljesíti.

(Z) Az (1) a) pont alapján kotött adásvételi szerzodés esetén a vevőt _ az (1) szerint megfizetendő
20 vo-oĺfelül - fennmaľadó vételárrészre 55 vokedvezmény illeti meg.

(3) Az (1) b) pont alapján kötött adásvételi szerzódés esetén tészletfizetési kedvezmény legalább 15
évre, de legfeljebb 25 évre adható a vevő kérésének megfelelően. A vevő a vétel.fuat, havonta
egyenlő részletekben kamataival egyĺitt köteles megfizetni.

(a) Ha a vevő az (I) b) pont a|apjáĺkötött adásvételi szeľződésből feĺĺrmaľadó vételánészt 15 évné|
ľövidebb idő alatt fizeti meg,
a) fennmaľadó vételáľnak adásvételi szerződés megkötését k<jvető 5 éven belül történő

megfizetése esetén az engedmény a fennmarađtvéte|źłr 45 vo-a,
b) fennmaradó vételáľnak adásvételi szeruődés megkötését követő 5-10 év között toľténő

megfizetése esetén az engedmény afennmaradtvéteIáÍ f5 vo-a,
c) a fennmaradó vételárnak adásvételi szęrzódés megkötését követő 10 éven túl töľténő

megfizetése esetéĺ az engedmény a ferľrmaľađtvéte|áÍ 15 vo-a,

(5) A (4) bekezdésben meghatáĺozott engedmény az adott évben teljesítendő véte|źLÍÍészleteken
felüli befizetésekľe is éľvényes, de mindig csak az adott évben tortéĺő többletbefizetéste irĺányadó
ménékeknek megfelelően.

(6) Rövidebb törlesztési idő a véte|átháĺtra\ék fennállása a|att bármikoľ váIasztható. A
véte|áÍhátralékbólengedmény azonbarlcsak a ľendelet szabá|yai alap1annýjtható.

(7) Részletfizetés esetén a vételáľľészleteket annak kamataival növelten kell megfizetni.

(8) A ferľrmaradő véte\ánész megfizet-ésnek biztosítékaként a vevo áital megvásárolt lakásra
onkormányzat javárajelzálogjogot és elidegenítési és teľhelési tilalmat kell kikötni és az ingatlan-
nyilvántaľtásba bej eg y eztetni.
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(9) Amennyiben a vevő az (I) a) szerinti vételfuat banki hitelből fizeti meg, úgy az adźtsvételi
szerződést 60 napos fizetési határidő kikĺjtése mellett tulajdonjog ferľrtaľtással tell megkötni. Ez
esetben a vevő a vételár 20 vo-át foglaló címén fizeti meg az elidó ĺés,z&e. Ha a teljes1ét"Iá,, u,
adásvételi szerződés aláírását k<jvető 60 napon belül nem kerül kiegyenlítésľe, a további 30 nappaľ a
vevő kéľéséľe meghosszabbítható a vételármegfizetésére vonatkoz ĺhatárido.A 61. naptól aiéte|át
teljes kiegyenlítéséig igénybe vett időszakľa vevő köteles kamatot fízetni, u*"ly méľtéke
megegyezik a jegybanki alapkamattal. A vevő a teljes vételáľ kiegyenlítéséig köteles u bé'l"ti dí;ut
megfizetni. A tulajdonjog bejegyzéséhez a megbízott vagyonkezelő szewezet a teljes véteiá,r
beérkezését, valamint a bérleti díj megfizetésére vonatkozó nullás igazoIáls benyujtásál követő 5
napon belül köteles kiadni a hozzá'jánlló nyilatkozatot. Amennyiben a teljes votélar nem keľül
kiegyenlítésre, úgy a vevő meglévő bérleti szerződése alapján továbbra is a lakás bérlője marad.

(10) A 7. $ (1) r)-t) pontjaí a|apjaĺkötÓtt adásvételi szerzódésben a béľlőt nem illetik meg a (2), (4)-
(6) bekezdésben foglalt kedvezmények.

(11) A 9. $ (5) bekezdés, a 10. $ paragrafus, valamint a 11. $ paragľafus alapján kötött adásvételi
szeľződések esetében a vevőt nem illetik meg az (1) b) pont és a (2)-(8) bekezdés szerinti
kedvezmények. Egyösszegtĺ fizetésnek tekintenáő a (9) bekězdése ďapján teljesített banki hitel
felhasználása is azza| a kikötéssel, hogy ameľnyiben a véte|ár megfizetése neĺn teljesül, ú'gy az
adásvétel tátgyát képező lakás, a fizetési határidő leteltét követően nem adható bérbe' illetve
haszĺá'Iatba.

A kedvezmények a szocĺális helyzet alapján

22. g (I) A 19. $ bekezdés alapján meghatfuozott vételárbő| 5 vo vételá'r engedmény aztavevőt
illeti meg, aki a szerződés megkötését mege|óző két éven belül állandó lakcímbejelentéssel a
megvásáľolni kívánt lakásban lakott és a szerződés megkötésekor:
a) nyugdíjas, vagy nyugdíjszerurendszeres szociális ellátásban ľészesül
b) saját háztartásában orvos szakértői bizottsági határozatta| igazolt munkaképtelen, vagy

kor|átozottan munkaképes fogyatékkal élő ettaľtásáról gondoskodik, vagy
saját háztartásáłban legalább 3 kiskoní gyeľmek eltartásárőI gondoskodik, vagy

(2) Az (1) bekezdésben szabáLyozott vételáÍengedmény mértéke több feltétel együttes fennállása
estén sem haladhatja meg az 5 vo-ot.

(3) Ha a lakást többen, kozösen vásáľotják meg aZ (1) bekezdés szerinti véte|źLr engedmény csak az
ott meghatározott személyek áĺIta|megválsárolt tulajdoni hányadra a|ka|mazható.

(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság kérelemĺe engeđé|yezheti a töľlesztés ideje alatt
önhibáján kívtil bekövetkezett munkanélküliség esetén a munkanélküliség kezdetétkövető hónaptól
azűj mlt.ká.ů.a állásig, de maximum |Zhőnapra afizetési kötelezettség szüneteltetését.

(8) A 7. $ (1) r) és t) pontjai alapján kötött adásvételi szeruődésben a bérlőt nem illetik meg a22. $
( 1 ) bekezdésében foglalt kedvezmény.

A kamat

23. $ (1) A 21. $ (1) b) pontja a|apján, a térÍtés nélkül önkormányzati tulajdonba keľült lakás
bérlőjével kötött adásvételi szeruődés esetében kamat mértéke megegyezik az adásvételi szerződés
napjrán érvényes jegybanki alapkamattal. A kamat méľtéke a részLetfizetés időtartama alatt
váItozatlanmértéI<ű.
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(2) A ľendelet 21. $ (1) b) pontja alapján az onkormányzatí eszközökbő|' szeruett lakás béľlőjével
kötött adásvételi szerződés esetén a kamat mértéke az (I)bekezdés szerinti kamat kétszerese.

(3) A véte|árrészlet késedelmes megfizetése esetén a késedelmes időszakĺa, a késedelmes összeg
után a vevő köteles a Ptk-ban a kĺjtelezett késedelme (pénztartozás) esetére megállapított méľtékř
késedelmi kamatot is kĺlteles megfizetni

V. FEJEZET

AZ ADÁsvÉľBr,l sZERZoDÉs

Határĺdők az ačlásv ételi szerződés megkötéséľe

f4. g Az adálsvéte|i szerzodést a vevő - ajánlati kötöttség fennállása alatt benyíjtott - eladási
ajanlatot elfogadó nyilatkozatának onkormányzat á|ta|ikézhezvéte|ét követő 15 napon belül kell
megkotni, ha nem állnak fenn az elidegenítéstkizáró feltételek.

Az adásvé te|iszerződés módosítása és megszűnése

25. Š (1) Az adásvéte|i szerzőďés módosításáłloz a 2. $ (f) bekezdés szerinti hatáskörrel rendelkező
bizotts ág j árulhat hozzá.

(2) Ha a szerzőđés nem elállás jogcímén szúnik meg, a szerződés megszüntetéshez aZ a szerv
járulhat hozzá, amely az e|adási ajáĺiat feltételeirő|hatfuozott' illetve _ ha erľe soľ került _ ameIy az
adásvétel i szer ző đést jóvahagýa.

(3) Ha az ad,átsvéte|i szetződés úgy szűnik meg, hogy a vevőnek a vételár visszajáľ, aÍta aZ
időtaľtamĺa, amíg az adásvételi szetzőđés fennállt, a visszajáĺó vételárból a teljes béľletí díjjal
megegy ező használati díj at le kell vonni.

(4) Ha az onkoľmányzat által kötött megbízási szerzőđés másként nem rendelkezik a je|zá|ogog
és az elidegenítési és terhelési tilalom töľléséľől szó|ő igazo|ást az onkormányzatta| szembeni
Íľrrtozás kiegyenlítése esetén a vagyonkezelő szewezetonáilőarĺjárulhat hozzá.

VI. F'EJEZET

ELIDEGEľÍľÉssBL KAPcsoLATos EGYÉB RBNDELKEzÉsn,r

Eltéľés a renđelettől a IIVT teľületén lévő lakás esetében

26. $ HVT területén lévő lakás esetén a Képviselő-testtilet hozzáĄárulő,sáva], a jelen ľendeletben
foglaltaktól el lehet térni, ha a befektetési terĹiletre vonatkozó szerzőđés teljesítése éľdekében
sztikséges.

Igazo|ás

f7. $ Ha a vételi szánđék. bejelentője valamely hatfuidot elmulaszt, a Pp. szabáiyaí szerint
előterjeszthető igazolálsi kérelemmel élhet, amelyet a Polgáľmester bírál e|. Az ajánLati kötöttség
hatĺáľidejét a Polgármester 30 napnál hosszabb időre nem hosszabbíthatjameg.

Hatálybalépés
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28. $ (1) A rendelet 2013.július 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseitmindazokban az esetekben

alkalmazni kell, amikor az onkormányzatot ajánlati kötöttség nem terheli és nem került sor

adásvételi szerzódés meskötésére Sem.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejrĺleg hatáIyát veszti a 1612005. (IV. 20) számí
önkormányzati rendelet.

(3) A (2) bekezdésben felttintetett rendelet hatályon kívül helyezése nem &inti az eladásra való
kijelöléssel kapcsolatos döntéseket és a kiadott eladási ajánlatokat' valamint a mfu kiadott
önkormányzati jognyilatkozatokat és megkötött adásvéte|i szerzőđéseket.

(4) Ha az Önkorm ányzatoldalán a (f) bekezdésben felsorolt jogszabályok a|apjáĺ ajánlatikötöttség
áll fenn, az ajáłnlat határidőben való elfogadása esetén az ajátn|ati kötöttséget eľedményező
jognyilatkozat kiadásakor hatályos jogszabályok alapján kell a szerződést megkötni.

(5) A hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletekľe olyan jog nem aLapozható. amely a
hatályon kívülhelyezés eIott a magasabb szintű jogszabáIyok, az önkoľmányzatireĺdeletek tartalma
miatt nem állt fenn.

(6) A rendelet hatáIybaLépése előtt kötött ađásvételi szerződésekkel kapcsolatos igényekľe a
jogviszony létrejöttekkor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a rendelet
hatálybalépése előtti időszakľa vonatkozó igény éľvényesítése a rendelet hatálybalépése után

torténik.

Budapest,2013.

Rimán Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgiármester
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Indokolĺás az onkoľmányzattulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiľő|szőilól
önkoľmányzatĺ ľendelethez

Altalános ĺndokolás

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzattulajdonában álló lakások elidegeníté,sét a 16/2005. (IV.
20.) szám(l' önkormányzati rendelet szabállyozza. A rendelet 2005. évi hatályba lépését követően
1ó7 db mĺidosításon esett źú, ezértcélszeni új ľendelet alkotása.
A módosítások miatt jelentős számli' kiüresedett bekezdéssel és ponttal rendelkezik, szeľkesztési
hibák, szakasz ismétlések is fellelhetők benne.
Az íj ľendeletben ezek szerkęzeti áúszervezése, a módosítások során töľtént hibák, utalások
kijavítása megtörtént
A ľendelet főbb módosításai a jelenleg hatályos, visszavonásľa kerülő 16ĺ2005. (rV. 20.) számú,
rendelethez képest:

- megszűnt a /betújel paľagrafusszźtmozás,
- abizottságok megnevezése egységes: a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság,
- kijavításra keľültek a mondatszeľkesztési hibák,
- töľlésre, javításrakeľültek a téves hivatkozások,
- szabá|yozásra keľült annak a helyzetnek a vizsgálata, ha a bér|ő a bérleti díj háta|ékát a

vételi kérelem benyijtása előtt, a lakás megvásźrláĺsaérdekében egyenlítette ki.

A rendelet megalkotása az onko rmányzat számá',rakĺiltségvetési hatással rendelkezik, mivel olyan
ľendelkezéseket nem taťtalmaz, amelyek soľán bevétel kieséssel lehet számolni.

A rendelet megalkotásával a feladatellátóra többletmunka nem hárul.

Részletes indokolás

1. $ A ľendelet a|kalmazótsának, valamint a kivételeknek a körét határozzameg.

2. s A rendelet alkalmazás ábarl adöntéshozatali hatáskörĺiket és atésztvevőkethatározzaÍneg.

3. Š A rendeletben felmerülő fogalmakat határozzameg.

4.-5. $ Az épület elidegenítésre töľténő kijelölésének feltételeit, valamint a kijelölés módját és a
hatáskĺirrel rendelkező szervezetet hatátozza meg.

6. $ Azokat az iĺgatlanokat határozza meg, amelyek akkor sem elidegeníthetők, ha az épület
elidegenítésre kij elölésľe került.

7. $ A feltétel bekövetkeztéig elidegenítésből kizáĺt, vagy felmentéssel elidegeníthető lakások kĺjrét,
és a felmentés megadásának feltételeit hatítrozzameg.

8. $ A harmadik féI hozzájárulásával elidegeníthető lakások köľét, és a hozzájŕĺrulással töľténő
elidegenítés feltételit hatátozza meg.

9. $ Az Ltv. alapján biztosított elővásárlási jog gyakorlásrának feltételeit hatá'rozzameg.

10. $ Az elhelyezésre jogosult, e]ővásáľIási joggal nem rende|kezó lakáshaszná,ró rész&e történő
el ide geníté st szab áiy ozza.
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11. $ ,t veľsenyeztetési eljáľás mellőzésével elidegeníthető lakások köľét határozzamey.

12. $ A vételi szándék benýjtásĺárrak módját és mellékleteithatároz'zame1.

13. $ Az értékbecslés elkészítésének, a költségek viselésének feltételeit hatátozzameg.

14. $ Az éĺtékbecslés felüIvizsgálatának feltételeit és az értékbecslés felhasználhatóságrának idejét
hatźttozzameg.

15. $ Az eladási ajan|at kikĹildéséről szóló döntés meghozatalát' valamint az e|ađási ajánlat taľtalmi
elemeit, az aj án|ati kötötts éget hatáĺozza me g.

16.-17. $ A forgalmi érték megállapítása során figyelembe veendő bérlői beruházások köľét és
feltétel eit hatátr ozza me g.

18. $ A térítés mellett ĺinkormányzati tulajdonba keľült lakások forgalmi éĺtékének megái|apítását
hatźltozzameg.

L9. $ A tétítés nélkĹil önkormanyzati tulajdonba kertilt lakások yéte|áLráLnak megál|apításőt
hatáĺozzameg.

20. $ A térítésmellett önkormányzati tulajdonba keľült lakások véte|álráthatár:ozzameg.

21. $ A vételár egyösszegű, és ľészletfizetéssel töľténő kiegyenlítésének módját és feltételei
határozzameg.

22. s AYéteIőÍ megfizetése során igényelhető kedvezmények feltételeithatározza meg.

23. $ A véte|árľészletekben töľténő megfizetése esetére a kamat mértékéthatározzameg.

24. š Azadásvételi szerződésmegkötésének időbeli feItételeit hatőľozzameg.

25. g Az adásvételi szerződés módosításiínak, és megsztintetésének feltételeit határozzameg.

26. $ HVT területen, a jelen rendeletben megfogalm azottaktőLeltéľő elidegenítés feltételeit határozt
meg.

27. g APp. szerinti igazolás feltételeit határozzameg,

28. $ A hatá,Iybaléptető ľendelkezések.
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