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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺĺryĺ Bizottság vé|eményezi

Embeľĺ Erőfoľrás Bizottság véleményezi

Tisztelt Képviselő.testĺĺlet!

I. TényáIlás és döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Magyaľországhe|yi önkoľmrányzatalrő| szőIő 20|l. évi CL)ooO(. törvény az önkormźnyzatok
á|ta| e|Látandó feladatok köľébe sorolja a lakĺás- és helyiséggazdálkodast. A lakaskérdés a teljes
kertileti lakosságot érintő problémą a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuĺĺľosi onkormőnyzat
(a továbbiakban: onkoľmányzat) lakĺáskoncepciója a kertilet egészének érdekeit kell, hogy szem
előtt taĺsą és ezért szfüségképpen ful kell mutatnia az Önkormźnyzat rulajdonában álló lakások
bérleti jogviszony keretében történő hasznosítlísźn. Az onkormanyzat mintegy 4 800 lakassal
rendelkezik, mellyel Józsefuaros a fővĺáros egyik legnagyobb lakásállomźnyźú mondhatja
magáénak. Az önkoľmányzati lakásgazdáIkodĺásban olyan, keľĹileti igényekre vonatkozó stratégia
alka|mazása sztikséges, mely a tźx|ati lakráspiaci folyamatok figyelembe vételével egyidejűleg,
teljesköríĺen kezeli Józsefuaľos tinkoľmĺínyzati fulajdonb an á||ő lakásállom źnyát.

A lakáspiaci folyamatok alakulását figyelemmel kísérve, az oĺlkormányzatlrak kiilönös gondot kell
fordítania az alacsony jövedelmi viszonyok és nehezebb lakhaĺási feltételek köziitt élők
lal<hatlásának olyan megoldásłĺľą amely színvonalasabb, méltóbb köľĺilményeket biaosítanak
résziikĺe.

Buda pest Józsefu áľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e száłmár a

/
: . i].;í Íł ,14,2o,1. .,

,,5\ t

,



A lakosság lakastulajdonhoz jutásanak onkoľmźnyzat általi elősegítésével, a tulajdonosok szeľepet
fudnanak vállalni a lakásállomĺány fenntartĺásában, felujítasában. Megállapítható, hogy az á|talźnos
iizemeltetési feladatok elvégzésén tul az éves ráfordítĺłsok összege nem elegendó arrą hogy az
évtizedek óta romló műszaki állapotu éptiletallomany elmaradt felújítási igényét fedez-ze.
Figyelembe véve a lakĺásállomany éves amortizÄciős ütemét, a mindennapi iizemben taľtas mellett
éves szinten több, mint 1,5 milliĺárd foľint felújítĺási munkálat elvégzése lenne szfüséges a jelenlegi
portfólió megfelelő minőségének megőrzése érdekében. Ez.ze| szemben az éves szinten
kjszétm|źzott bérleti díj nem éri el a felmilliard fońntot.

Az onkormźnyzat aĺľrak éľdekében, hogy iisztönoz'ze a bérlőket a fulajdonszetzésben, segítséget
kívan nyujtani a saját lakásfulajdonmegszerzéséhez sztikséges feltételek megteremtésével, mellyel
parhuzamosan megvďósulna az orkotmźnyzati lakásállomány csökkenése.

A lakasállomány csökkentéséhez hĺíľom eszköz á|| az Önkoľmĺĺnyzat rendelkezésére: (a) a lakrások
árverésen történő éľtékesítése, (b) a lakások bérlők szźľĺ.Éra ttirténő éľtékesítése, (c) a műszaki
állapotuk miatt haszĺlosítasra nem javasolt épületek bontĺása. E harom eszköz együttes a|ka|mazása
esetén jelentősen źúalakíthatő az öĺlkormźnyzati lakĺásállomány, úgy, hogy a későbbiekben a
bérlakĺás állomany tizemeltetése a jelenleginél lényegesen kisebb mértékben terhelné meg az
onkoľmĺínyzat költségvetését.

Az elmult hónapok soľán aJőzsęfvźrosi Gazdálkodĺási KözpontZrt.munkatarsai felmérést végeztek
aktzaľőIag önkoľmĺányzati tulajdonban á1ló, tźtrsashźyzá át nem alakított épületek köľében. A Zrt.
munkataľsai megállapították, hogy a csaknem 150 bérhaz kb. l0 %-aÍLak múszaki fenntaľtĺísa
aľánytalanulnagy terhet ró az Önkotmźnyzatta és felújíĺásuk nem rentĺĺbilis. Ezen épületek bontĺása
j avasolt az elkövetke zendo évękben.

Az áĺveńsek keretébeĺ zaj|ő lakásértékesítések adott esetben komoly bevételt jelenthetnek az
onkoľmĺĺnyzatnak, azoĺban a jogszabá|yi kereteket ťlgyelembe véve ez a megoldás klzźrő|ag az
tiresen á1ló lakások ęsetében gazdaságos. Az a|úJá|is hasznosítási mutatók mellett (8| yo)' ezzel a
módszerľel nem csökkenthető nagyméľtékben a lakasállomány, ráadasul a piaci tapaszta|atok
szerint az önkormźnyzati lakásĺĺllomanynak csak egy szegmense vonható be az árverések útjan
éľtékesíthető körbe. Az aľveľések folyamatos bonyolítása viszont lehetőséget ad a befektetőknek,
vagy önkormanyzati bérleti joggal nem rendelkezőknek ďrra' hogy Józsefuĺáľos területén
vasároljanak lakast.

A legnagyobb vźitozást a lakások béľlők tészérę történő éľtékesítése jelentené, a lakások
elidegenítésével kapcsolatos új rendelet rcnde|kezései szerint. A bérlőkkel kötendő adásvételi
iigyleteknél nem kell számolni a bérlemény kiĹiľítésének k<iltségeivel, illętve nem szĹikséges
megvĺími az ingatlanok megĺiľesedését az ingatlaĺ haszĺrosítasa e|ott. Kizaĺćiag olyan bérlővel
köthető adásvételi szerzodés, akinek az onkormźnyzatta| és a köziizemekkel szemben nincs
tartozása. A hatályban lévő ľendelet is támogatja ezt az e|idegerutési formát, azonban az
éľtékesítések számának növelése érdekében további, źúfogő szabźllyozás bevezetése javasolt.

Vannak olyan lakasok melyetéľtékesítésére _ a lakóépület tráľsashazzá a|akśtźtsrának hlánya miatt _
jeleďeg nincs mőd. 20|7-ben sziikséges a bontasra nem ítélt épületek esetében az ingat|anok teljes
műszaki felméľése és a taľsasházzá történő ďakítasuk megindíüása. Tekintette| arra, hogy ez a
folyamat több évig is elhúzódhat, az e|iđegenítéséről szóló új renđelet ktilĺĺnĺis hangsúlý fektet aĺrą
hogy a nem tarsashźzbarl lakó bérlők a tźrsashźzban élőkkel azonos feltételekkel juthassanak
lakastulajdonhoz. Ennek megfelelően' a nem tarsashazban élő bérlők szźlmára u nj ľendelet
lehetőséget biztosít az adźsvéte|i e|őszerződés megkötésére, melynek a|apján az adásvéte|i
szerződés megkötésére és a fulajdonj og átrvhazasźra az éptilet tźtrsasháľ;zét alakitását követően
kerülhet sor.
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A béľlakásokban élők jelentős része nem rendelkezik akkora megtakaľítassal, amely egy lakás egy
összegii megvĺísaľlasát lehetővé tenné, ęzért az új rendelet rész|etťĺzetési lehetőséget is biztosít. A
részlet ö,sszege és a ľészletfizetés futamideje az akhnlisan fizetendő költségelvii lakbér figyelembe
vételével keriil meghatfuozźsta. Ennek alapjźn' a bérlők úgy juthaĺrak tulajdonjoghoz, hogy az nem
jelent számukľa a jelenleginél magasabb anyagi terhet, illetve az Önkoľmányz-at számaľa is
biztosított a megfelelő vételar megfizetése.

Az onkormźnyzat az új elidegenítési rendelettel az évek óta önkormőnyzati bérlakásban élőket
segíti fulajdonhoz,kezeľve ezze| alakĺásállomány méreteiből eľedő veszteségeket is.

A fentiekben foglaltakon tti az elidegenítésről szóló új rendelet.tervezetnek, a jelenleg hatalyos
sz-abá|yozźshozképest jelentősebbeltéľéseiakövetkezők:

- A rendelet-tewezet a tulajdonosi jogok gyakoľlójĺának teljes könĺ lehetőséget biztosít, hogy
döntsön arról, mely lakásokat és milyen feltételekkel kíván értékesíteni. Nem veszi źtt a jelenleg
hatalyos rendelet taxatív felsorolasát az elidegenítésbőlkizárt, illetve feltétel bekövętkeztétől ftiggő
elidegenítési szabályok tekintetében, helyettĺik rugalmasabb, a fulajdonos érdekeihez jobban
igazodő szabźt|yozátst vezet be.

. A rendelet.tervezęt azon b&Iők részére is lehetővé teszi bérleményĹik megvasárlását, akik
korábban jogcím néIkÍili használóként rendszeresen fizették a hasznźiati díjat és a kérelem
benyújtĺáskor mar rendelkeznek bérleti jogviszonnyal.

- Az új koncepció a Józsefuaros teľĹiletén élő minden bérlő részére lehetőséget nyujt a
bérleményĹik megvásźlr|ására. Azaz azon bér|ok&el, akik olyan épületben laknak, melyeket a
fulajdonos ugyan még nem ďakított tátrsashánzĄ ám elidegenítésre miíľ kijelölt, adrásvételi
előszerződés köthető. A végleges szerzódés megkötésére akkor keľĹilhet sor, ha a tźlrsashźn
a|apítasát az ingat|an-nyilvríntaľtĺásba bejegyezték. Ebben az esetben a tulajdonos a vételaľat
csökkenti az e|oszeruődés ideje alatt megfizetett bérleti díj összegével.

- A ľendelet-tervezet a|apjan a bérlők a véte|árat _ ahatźlyos rendeletben szabźiyozottakkď
egyez-oen_ megťrzethetik egy összegben, banki hitelből, vagy részletekben. Részletvásárlas esetén a
havi törlesztó rész(et a szerződés megkötésekor fizetendő bérlęti díj összegéve| egyező.

. A vételáľ meghataľozźsaná| a rendelet-tewezet a komfoĺtfokozat szerinti, illetve a
Palotanegyedben ta|á|hatő lakások szerinti megkiilönböztetést taľtja meg' nem a|ka|maz növelő
illetve csökkentő tény ezóket.

II. A beteľjesztés indoka

A |akasgazdá|kodási feladatkörhĺiz kötődő, az onkoľmányzat fulajdonában álló lakasok
elidegenítéséről sző|ő új rendelet elfogadása a következetes és hatékony |akásgazdá|kodás
érdekében szĹikséges. Az e|(iteqesztés mellékletét képezi az e|idegenítésre kijetiilni javasolt
épiiletek felsorolása.

III. A döntés célja' pénzĺĺryĺ hatása

Az onkormányzat mintegy 4 800 lakassď ľendelkezik, melyek éves fenntartiísa csaknem 1,2
milliaľd forintnyi tżemeltetési és kaľbantaľüísi költség, figyelembe véve a hátľalékokat is, közel 700
millió forintüalterheli meg évente a költségvetést.

Azirj elidegenítési rendelettel megközelítőleg a lakĺásállomĺíny fele éľtékesíthető az elkövetkezendó
l0 évben. Tekintettel arľa, hogy a rész|etťtzetés lehetőségét is biztosítja az elidegerutésről szóló
rendelet, az elkövetkezendő 25-30 évben közel 9 milliáľd forintryi éľtékesítésbó| szźtmaző
bevételľe számithat az Önkormźnyzat. Az egyszen bevételeken feliil a cscĺkÍ<enő lakásállomaĺry,
illetve az átalakliló iizemeltetetési strrrktuľa (tĺĺľsashaz alapri mfüödés, a magĺĺnfulajdonosok közös
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költség fizetési kötelezettségével) alakásgazdálkodasi teľület éves veszteségét kezelhető mértékíĺre
csökkentheti.

Az elidegenítések miatt a korábbi ráfordítĺísok visszaigényelt AFÁ.ját az Önkoľmányzatnak az
állam részéte vissza kęll fizetlri.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő.testĺilet hatasköre a MagyarorczÁg helyi önkormányzatairól sző|ő 20tl. évi
CL)oo(D(. töľvény 23. $ (5) bekezdés l l., 11a., 14. pontjain, vďamint a 42. $ 1. pontjan és a 107.

$-an alapul.

Fentiek alapjĺłn kéľem az a|ábbi hatźnozati javaslat és előterjesztés mellékletét képező renđelet
elfogadĺását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy a hatźrozat mellékletét képezó épületeket elidegenítésľe
kijelöli, azzaL, hogy a Magdolna Negyed Program keretében felújÍtott épületekben lévő lakĺĺsokra a
fenntaľtasi időszak alatt csak adásvételi e|őszerz(jdés ktithető.

Felelős: polgármester

Hatĺíridő: 20|7 .januaľ 0 l.

Budapest, 20|6. novęmber 30.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimrłn Edina
Jegyzo

dr. Mészĺĺr Erika
aljegyző
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Hrsz Utca hsz lakás db helyls.
db L+h iissz.

1 3501 5 AURORA U. 15 6 6

2 34838 BACSO B. U. 4 I I
3 35087 BAUER S. u. 4* 16 ,l 17

4 35128 BAUER S. u. 11* 13 1 14

5 34615 BERZSENYI D. U. 5 16 2 18

6 34653 BEZEREDI U. 6 48 3 51

7 349s3 DERI M. U. 11 17 5 22

I 35897 DITSZEGIS. U. 7 23 2 25

15 35377 DOBOZI U. 17* 40 40
16 35376 DOBOZI U. 19* 24 3 27

17 36048 DUGONICS U. 11 18 18

18 36057 DUGONICS U. 14 53 2 55

í9 34994 ECSKE U. 18 I 2 10

20 35685 FUTO U. 27 23 1 24

21 38818 HUNGARIA KRT. 24tA 68 ,| 69

22 36103 ILLES U. 19 24 2 26
23 36096 ILLES U. 20 21 21

24 35159 JOZSEF U. 47 40 4 44
25 35155 JTZSEF U. 55 16 í6
26 35í53 JTZSEF U. 59 11 11

27 35888 I(ALVARIA U. I I 3 11

28 35889 IGLVARIA U. 10 13 2 15

29 36066 KALVARIA U. 18 í5 15

30 36062 IGLVARIA U. 26 10 1 1',|

31 35450 KARACSONY S. U. 22" 27 2 29

32 35631 KISFALUDY U. 5 29 2 3í
33 35630 KISFALUDY U. 7 16 5 21

34 35609 KISFALUDY U. 10-12 29 3 32

35 35088 KIS FUVAROS U. 3 6 2 I
36 3507Ą KIS FUVAROS U. 8* 25 3 28

37 35582 Krs sTActo u. 11 4 ,| 5

38 36035 KoRÁNY|s.U. 20 16 I 17

39 35891 KŐR|s U' I 9 9

40 35892 KIRIS U. 10 21 3 24

41 35959 KIRIS U. 28 22 1 23

42 35874 KORIS U. 4tA 26 26

43 35160 LOVASSY L.U. 4tb 16 2 í8
44 35168 LOVASSY L.U. 6 30 2 32

45 35368 LUJZA U. 8* 22 1 23

46 35371 LUJZA U. 14* 27 1 28

47 35443 LUJZA U. 15* 17 5 22

48 35441 LUJZA U. 19 10 2 12

49 35423 LUJZA U. 20 7 1 I
50 35424 LUJZA U. 22* 24 3 27

51 35438 LUJZA U. 25 11 7 í8
52 35428 LUJZA U. 30* 16 2 .ĺ8

53 35430 LUJZA U. 34* 12 6 18

54 35363 LUJZA U. 2ĺc* 10 3 í3
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55 35292 MAGDOLNA U. 12" 67 3 70

56 35309 MAGDOLNA U. 20* 73 4 77

57 3531 1 I/IAGDOLNA U. 22* 13 1 14

58 35469 I/IAGDOLNA U. 33 28 3 31

59 35354 il/IAGDOLNA U. 36 I 4 13

60 35374 I/IAGDOLNA U. 44* 28 2 30

61 35421 N/IAGDOLNA U. 47" 't9 2 21

62 35419 MIAGDOLNA U. 51 9 9

63 35265 NíAGDoLNA U. 6la 27 2 29
64 35082 NAGY FUVAROS U. 26* 41 4 45
65 35057 NAGY FUVAROS U. 2lb* 30 6 36

66 35698 NAGY TEMPLOM U. 5 20 1 21

67 36292 NAGY TEMPLOM U. 12tb 27 3 30

68 35676 NAP U. 21 15 5 20
69 35987 oRcZY ÚT 31 30 2 32

70 35664 PRATER U. 18 13 1 14

71 36225 PRATER U. 55 38 3 41

72 36111 PRATER U. 75 41 2 43
73 35219 RIGI U. 4 20 1 21

74 35999 SARI(ANY U. 1 25 1 26
75 36005 SARIGNY U. 11 19 3 22
76 35990 SARI(ANY U. 12tb 11 11

77 38839 STROBL A. U. ( Tisztes r 7ti I 1 10

78 35139 SZERDAHELYI U. '12* 23 2 25
79 35329 SZERDAHELYI U. 13* 16 2 18

80 35136 SZERDAHELYI U. 18* 32 3 35

81 35496 SZIGETVAR! U. 4* 43 ,| 44

82 36204 SZIGONY U. 39 í9 2 21

83 34933 TOLNAI L. U. 21 29 3 32

84 34951 ľoLNAl L. U. 37 I 2 10

85 36268 rtMl u. 5 35 1 36

86 36109 ľÖMl U 56 53 2 55

87 36107 ľÖMŐ U. 60 14 1 15

88 36194 rTMT U. 23la 28 5 33
89 36í93 TÖMÖ U. 23lb I 8

90 35s87 VAJDAHUNYAD U. I 10 1 11

91 35559 VAJDAHUNYAD U. 11 20 1 21

92 35677 VAJDAHUNYAD U. 24 11 1 12

93 34761 VAY A. U. 4 16 í6
94 34762 VAYA. U. 6 53 1 54

95 34817 ViG U. 4 17 2 .ĺ9

96 34942 VIG U. 30 18 2 20

97 34921 VIG U. 35 6 5 11

2042 184 222ô
* : Magdo|na Negyed Program keretében fe|újított épü|etekben |évő |akás
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Budapest F'őváros VIII. keľĺilet Józsefváľosĺ Ônkoľmányzat Képvĺselő.testületének
..,... 12016. (... ...) önkormányzati rendelete

a Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzattulajdonában álló lalĺások elidegenítéséľőI

A Budapest Fővaľos VIII. került Józsefuláľosi onkoľmrínyzat Képviselő-testiilete az
Alaptöľvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatktirében eljárva' a lakasok és helyiségek
bérletére, és az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokról szóló |993. évi L)O(VIII.
törvény 27.s (1) bekezdésében, az 54. $-ában kapott felhatalmazas a|apján következőket
rendeli el:

I. FEJEZET

Ár,ľ^łr,Áľo s RENDELKEZÉSEK

1. A rendelethatáiya

1. $ (1) E rendeletet kell alkďmazľri az oĺlkormányzat fulajdonában á1ló lakasok adásvétel
útjan ti'ľténő elidegenítésére.

(2) E renđelet ďkalmazásaa|ől kivétel:
a) ha az őĺ|Iam tulajdonából térítésmentesen az onkormźnyzat fulajdonába keľĹilt lakás

elidegenítésére nem a bérlő, vagy a vele egy tekintet alá eső személy elővrásaľlási joga
alapjan kerĹil sor,

b) ha az önkoľmányzati eszközökbőI szerzett lakas eliđegenítése nem a béľlőjének vagy a
vele egy tekintet a\á eső személynek töľténik,

c) ha az e|ídegenités jogcíme nem adasvétel,
d) ha az épület vagy az épületben lévő valamennyi lakĺás és helyiség egyszeÍTe egy vevőnek

keľül elidegenítésre,
e) ha a lakás elidegenítésére versenyeztetési eljĺíľás keľetében kerĹil sor és a lakĺás béľlője,

vagy avele egy tekintet alá eső személy elővĺásĺírlási jogával nem él.

(3) A rendeletben nem szabályozott kéľdésekben a lakasok és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes szabályokról szóló |993. évi L)O(VIII. tĺirvény (a
továbbiakban: Lw.) és a polgĺĺri tiirvénykönyvről szóló 20|3. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.), aNemzeti Vagyonról szóló törvény' a Budapest Józsefuaĺosi Önkoľmźnyzat vagyonaról
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasaľól szóló önkormányzati rendelet
rendelkęzé sei az iranvadóak.

2. Az elidegenítéssel kapcsolatos feladatokban résztvevők

2. s (1) A rendelet hatźiyaalátntoző lakások elidegenítésével kapcsolatos fulajdonosi jogokat
a Képviselő-testĺilet gyakorolja azza|, hogy e rendeletben meghatarozott esetekben egyes
fulajdonosi jogok gyakorlĺĺsárą a fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottságot hata|mazza fel. A
fulajdonosi diintések előkészítését és végrehajt.ísźú a fe|adattal megbizott Jőzsefuáľosi
Gazdá]kodasi Ktizpont Zrt. végzi e|.

Q) 
^ 

100 millió forintot meg nem haladó beköltözhető foľgalmi értékíi lakás elidegenítése
esetén a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottsźę, ezeĺ értéken felül a Képviselő-testiilet dont az
elidegenítésľől és az etadősi ajánlat kiadásĺíľól, dont az adásvételi szęrződéssel, aĺľrak
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módosítĺásávď és megsziintetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve azokat az eseteket,
amikor a döntés az érték,hatĺírtól ftiggetlentil a Képviselő-testĺilet jogköre.

(3) A (2) bekezdés nem érinti a Képviselő-testtileünek azt a jogźtt, hogy bĺíľmely lakas
tekintetében közvetlenül gyakoľolj a az elidegenitéssel kapcsolatos fulajdonosi jogokat.

(4) Az elidegenítéssel kapcsolatos döntések előkészitése és végrehajtasą és az elidegenítési
feladatok összehangolása a feladattal megbízott Józsefuaľosi Gazdálkodasi K<izpont Zrt.
feladata.

II. ľ.EJEZET

ELIDEGEľÍTÉs Ár,rĺr,Áľos F.ELTÉTELEI

3. Elĺdegenítésre való kijeliilés

3. s (1) A lakások elidegenítésének feltétele, hogy az éptiletet a fulajdonosi jogokat gyakorló
bizottsĘ elidegenítésre kijelölje és egyben ahź.ztársrchźyzá'alapítasaről diintsön. A kijelölő
döntés tartalmazzaatársashźzalapítő okiratáĺrak elkészítésére szóló megbízĺást is.

(2) 
^ 

ktilcin ĺinkoľmĺányzati reĺde|etben meghatĺírozott helý vĺárosrehabilitaciós teľĺileten (a
továbbiakban: rrVT) lévő épület, vagy a benne lévő lakások elidegenítésre történő
kijelöléséhez a Rév8 Zrt. nyilatkozata szfüséges.

(3) 
^z 

éptilet eliđegenítésre való kijeltilése nem jelent elidegenítési kötelezettséget. Az egyes
lakások elidegenítéséről a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dĺint.

4. s Az éptilet elidegenítésre való kijelöléséről, a kijelöléstől számított 30 napon belül név
szerint értesíteni kell a bérlőket.

4. A tulajdonosi jogokat ryakoľlĺĎ bĺzottság eseti döntése alapján elidegeníthető lalĺĺsok

5. s A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti döntése alapjan a lakĺás elidegeníthető:

a) a bérlő nevére kiállított bérleti., vagy hasznźtlati díjľól szćiő számla keltezésétől
száritott 5 éven belĹil, ha a béľleti jogviszony máľ legalább 1 éve fennáll,

b) apáIyázattltjanbérbevett szociális bérlakás, apalyazat útjan, költségelvű lakbéľfizetési
kö,telezettséggel bérbeadott lakás, a méltĺányosságból pá|yázaton kíviil, ľendkívüli
élethelyzetben lévők részére vagy szociális helyzet a|apjźnbérbe adott bérlakás,

c) átďakíüísrą korszeľiisítésľe, felujíüísra kijeliilt éptiletben ta|źt|hatő lakás, a munkálatok
elvégzéséig,

d) ha a lakást magábafoglaló éptilet FIVT teriileten van,
e) az źiIampolgári lakáscsere tújźn szerzett önkormányzati bérlakĺĺs,
f) minőségi cseľe jogcíménszsrzett lakás,
g) a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése a|apján a jogcím nélkiili

lakashaszn á|ők részére bérbe adott lakás.

6. $ A Józsefuaĺosi Gazdálkodĺási KözpoĺtZrt. elutasítja a vételi kérelmet, ha a lakás:
a) a lakĺáscélú állami tĺímogatásokľól szóló jogszabá|y alapjźnvagy mas jogcímen elnyeľt

állami költségvetési tĺĺmogatĺássď létrehozott, vĺísĺírolt lakás,
p,
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b) gaĺzol,házban lévő lakás,
c) nyugdíjashźnbanés idősek otthonában lévő lakrész,
d) ha a lakásra vagy az épületľe az építéstigyi hatóság hatźrozott idejiĺ, vagy ideiglenes

fennmaľadĺási engeđélý adott, vagy hatósági eljarás van folyamatban,
e) aníg a bérlőnek az onkormanyzatta| szemben bĺírminemű tartozása van, ideértve a

közszolgá|tatők felé fennálló tartozasokat is kivéve, ha a felek a tartozás
átiitemezéséről megállapodast köttittek.

7. $ Haľmadik személy hozzźĺjźru|ását (óvahagyását) igénylő esetek:

a) a bérlőkijelölésre jogosult hoz-zź$źtru|źsa szfüséges az elidegenitéséhez, ha a lakás
tĺibbszörös béľlőkijeliilési joggal éńntett,

b) a szolgálati, közszo|gá|ati jogviszony fennállasáig bérbe adott lakĺĺs elidegenítése
esetében a munkáltató nyilatkozata szfüséges aĺról, hogy a bér|o szo|gálatĹ, vagy
kozszo|gźiati jogviszonya fennĺĺll ' éshozzéĺjárul a lakrás elidegenítéséhez,

c) a Magyar Alkotóművészetí Kĺizalapíwany jóvahagyása szfüséges az e|idegenltéshez,
ha a lakĺís műteremlakas,

d) a Forster Gyula Nemzeti oriikséggazdálkodasi és Szolgáltafuĺsi Központ jóvĺáhagyása

sziikséges aze|idegeniteshez, ha a lakas miĺemlék vagy ilyen épületben van.

5. Az elővásáľlásĺ jog biztosítása

8. s (1) A lakast az Ltv.-ben szabźlyozott elővásrárlasi jog a|apjan a bér|ő és a bérlő
hozzőtjźtrutźtsávď egyenes ági rokoną örökbefogadott gyeľmeke vásĺłľolhatja meg. Ha a
lakásnak bérlője van' a lakás elidęgenítése harmadik személynek azLtv.50. $.ában foglaltak
kivételével, csak a bérlő béľleti jogviszonya előzetes megszÍĺnésének (megszĹintetésének)

feltételével történhet.

(2) Ha a lakás az źllam tulajdonból téľítésmentesen keriilt az Önkormźnyzat fulajdonába, a
béľlők elővásĺáľlási joguk alapjźn vĺásĺáľolhatják meg a lakĺást. Ha lakás nem téľítésmentesen
kerĹilt az onkormĺányzat fulajdonábą a bérlőknek nincs elővĺísĺárlási joguk, de az
onkoľmĺányzat a bérlőknek biztosítja a lakás megvasarlĺásĺának a lehetőségét.

(3) A bérlőtláľsak egyenlő aranyban gyakoľolhatjĺík a lakás megvásrárlasávď kapcsolatos
jogukat.

(4) Az eladási ajĺĺnlatot valamennyi bérlőtĺírsnak el kell juttatni. Ha a bérlőtłĺrsak ajanlatot
elfogadó nyilatkozatai nem egybeharĺgzőak, ut tlgy kell tekinteni, hogy az ajőnlatot nem
fogadtfü el.

(5) A taľsbérleti lakĺészek csak egyĹitt idegeníthetőek el. Az tiľes tĺársbérleti lak'részt a
taľsbérlő ę rendeletben szabályozottak szerint vásarolhatja meg.

6. Üres lakás elĺdegenítése

9. s (1) Az elidegenítésre áúadott tires lakast a Budapest Józsefuarosi onkoľmźnyzat
versenyeztetési szabályzata szerint kell éľtékesíteni.

(2) E rendeletęt kell alkalmazli, ha a legfeljebb 10 m2 ďapteľiilettĺ lakást a ktizvetlen
szomszéd lakĺás rulajdonosa csatolas céljából kívĺánja megvĺásĺĺľolni.



III. F'EJEZET

7. A vÉ'TELI SZÁNDÉK

10. s G) Az adásvételi szerzśdés megkötésére a vevő vételi szándék nyi|atkozata és az
Önkormányzat eladasi ajĺínlata alapjĺín egyarĺínt sor keriilhet.

Q) 
^vételi 

szĺándék bejelentése során a bérlőnek nyilatkozrria kell, hogy
a) az Önkormányz.attatés a köziizemiszolgáitatőkü<al szemben nincs tartozása,
b) az Önkormányzattal szemben perben nem áll,
c) a béľbeadőhozzájaralasával e|végzett, meg nem térített beruhźaésainak éľtékét a forgalmi

értékben érvényesíteni kívanja-e.

(3) A vételi szándék nyilatkozathoz mellékelni kell:
a) a bérleti dij megfizetéséről sző|ó igazo|ást,
b) a bérbeadő áItaI3O napnál nem régebbi, hitelesített béľleti szeruőđést,
c) az éwényesíteni kívĺánt éľtéknövelő beruhĺázĺások megieltilését, e|végzéstik évét és hitelt

éľdemlő en ígazslhatő költségét,
đ) a bérlőkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlő.kiválasztási jog jogosuĺtjanak az

elidegenítéshez való hoz.zátj étrulrasát,

e) a szolgźůati-, közszolgálati jogviszoĺyhoz bérlakás esetében a lakassď ľendelkezĺri
jogosult nyilatkozatát a munkaviszony fennállásaľól, vagy az értékesítéshez va|ő
hozzájaĺutásrő|.

(4) Vételi szandéknyilatkozataze|idegentésre kijelölt lakasokra nyújtható be.

(5) Arľa a lakásrą amelyet a fulajdonos elidegenítésre mar kijelölt' đe aháztĺľsasházi a|apitő
okiľatat a Fiildhivatalba még nem nyújtotta be, a fulajđonos és az elővásaľlĺásľa jogosult bérlő
adasvételi e|oszerzođést köthet.

8. A forgalmĺ éľték megállapítása

11. s (1) A forgalmi éľték megál|apítasa éľtékbecslés alapjĺán történik, amelyet úgy kell
elkészíttetni, hogy az tarta|mazza az elidegenítésre kerĹilő lakás, az épv|et, és ahozzźúntoző
telek jogi helyzetével és miĺszaki áIlapotaval összefüggő tényeket és a forgďmi éľték
meghataľozźlsát befolyásoló egyéb adatokat, a lakĺás valóságos komfortfokozatźŃ, anrnk
megá||apitasával, hogy az jogszeru, szabźůyos műszaki kivitelezésii, vagy jogellenes,
szabźiyta|an műszaki kivitelezésÍĺ építés eredménye.

(2) 
^z 

éľtékbecslés során meg kell hatźtroz.li a bérlő javźra megtéľíthető beľuházások
összegét.

(3) A Q)bekezdés szerinti beruházasból azok a munkálatok vehetők ťrgyelembe, amelyeket a
bérlő a bérbeadó hozzájaru|asa alapján, a szfüséges hatósági és más engedélyek birtokában
végzetĺel, és amely ellenéľtékét a béľbeadó nem téntętt meg bérlőnek, és a bérleti díjba sem
szźtmítottabe.

(4) A beľ|ő javźra figyelembe vett értéknövelő beľuhźnźsok köľében ťrgyelembe kell venni,
hogy a bérlő köteles gondoskodni:
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a) a lakas burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és beľendezéseinek kaľbantartásĺíról,
b) a lakás burkolatainak felújítasaľól, pótlásaról, és cseréjéről, kivéve, ha aľĺ:a a falban vagy

ffidémben lévő vezetékek javítĺásával összefüggő helyľeállítasi _ továbbá az épi|et
felújítasa soľĺín végzett- munká]<kal kapcsolatban keľül sor,

c) u elektľomos vezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a lakasban levő
fogyasztásmérőtől _ és a biztosító tabllátő| - kezdődő szakaszin keletkezett hibák
kijavíüísaľól, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cserejéről,

d) u épiiletben, az épület központi berendezéseiben, a közös hasznáiatra szo|gá|ő
helyiségekben és ezek beľendezéseiben, továbbá a lakásban a saját vagy a vele egyĹitt
lakó személyek magataľtłása folýan keletkezett hibák kijavítasĺíró| és az eredeti állapot
helyreállítísiíról, és a kar megtéľítéséről,

e) a lakasberendezések felujítrísaľól és cseréjéről.

12. s Térítés mellett önkormanyzati tulajdonba keľĹilt lakás esetében a szerzést követő 5 éven
belül a forgalmi éľtéket - kiilön éľtékbecslés elkészítése nélkĹil _ abeszerzési/bekeľülési éľték
alapjĺín kell megállapítani. 5 éven tul a foľgalmi éĺték megállapítráséůloz ingatlanforgalmi
értékbecslést kell készítetni.

9. Az éľtékbecslés

13. s (1) A lakás beköltözhető forgalmi éÍtékét az elidegenítésről és az e|adźsi ajánlat
megktildéséről szóló előterjesztés előkészítése előtt kell megállapítani. Az értékbecslés
ktĺltségeit az onkoľm źnyzat viseli, ha

a) a lakasra afulajdonos onkormĺányzat ad ki eladási ajánlatot, vagy
b) ha a Képviselő-testiilet, vagy a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság az értékbecslés

ellenőľzése céljából rendeli el aztĄ értékbecslést, vagy
c) iires lakas, tíľsbérleti lakrész értékelése történik.

Q) 
^z 

(1) bekezdésben meýlatározott eseteken kívül, az értékbecslés költségeit a vételi
szĺíĺrdék bejelentője viseli, ideéľtve a vételi szandék bejelentője áitalkészíttetett éľtékbecslés e
rendelet szerinti felĹilvizsgálatźnak a költségeit is.

(3) Az éľtékbecslést a feladattal megbizott vagyonkeze|o szervezet áItal- megieliilt éľtékbecslői
körből azrende|i meg, aki a kĺiltséget viseli.

(4) 
^z 

éľtékbecslés megrendelésére vonatkozó felhívást a Jőzsefválrosi Gazdálkodási Ktizpont
Zrt. akkor adja ki, ha a lakást a fulajdonos elidegenítésre kijelölte, és a benyújtott iratok
a|apjáĺmegállapítható, hogy a lakás elidegeníthető.

(5) A kére|mező az értekbecslést a (4) bekezdésben íľt felhívás kézhenételétől számított 30
napon belül köteles a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt..hez benyujtani. Ha az
éľtékbecslést a vevő 30 napon beltil nem rendelte meg, kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

14. s (1) Ha az onkormĺínyzat ajźnlati kötöttségének hatáľidején belül az e|adási ajanlatban
közölt forgalmi éľték feliilvizsgálaĹít a vevő kéri, a kérelmét a ftiggetlen szakértő
állásfoglalásával egyÍitt a Képviselő-testiilet vagy atulajdonosi jogokat gyakorló bizottság elé
kell terjeszteru. Azajźn|atikötĺittség időtartama a forgalmi érték felülvizsgźiatairánti kéľelem
előterjesztése és a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság állásfoglalásának kézJĺtezľétęIę
közötti időtaľtammď meghosszabbodik.
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(2) Az éľtékbecslés 6 hónapig érvényes, de a fulajdonos bármikor kérheti annak
a|<tln|izá|ását,feliilvizsgáiatźú.

10. Az eladási aján|at

15. s (1) Eladási ajánlat a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottsóg dĺintése alapjĺín adható ki.

(2) 
^z 

eladási ajĺínlat kiadrísáról szóló döntés meghozatďa előtt a tulajdonosi jogokat
gyakoľló bizottsĘjogosult megvizsgálni a bérlő szociális helyzetét abban az esetben,ha a
bérlő a 12 hónapon tuli béľleti dij hźfta|ékát a vételi kérelem benyújtása előtt, a lakas
megvĺásaľlĺása érdekében egyenlítette ki.

(3) 
^z 

ajanlati kötöttség az eladási ajánlat kézhęnételét követő napon kezdődik és 30 naptári
napig tÄÍt. Az ajźnlati kotöttséget a vevő kérelmére egy alkďommal a vagyonkeze|ő szewezet
a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság döntése nélkÍil 30 nappal meghosszabbitja. Az
ajánlati ki'töttség további meghosszabbítasról a fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság dönt.

(4) Az eladĺási ajĺłnlatnak taľta|Ínaznia kell:
a) a lakás címét, ingatlan-nyilvĺíntartási adatait, alapteľiiletét, szobaszálmát

komfoľtfokozatźń,
b) a lakás bekiiltözhető foľgalmi értékét, a bérlő javána figyelembe vett éľtéknövelő

beruházásokat, a v éte|árat, a v éte|ár megťrzetésének feltételeit,
c) a szerződésmegkötésekor fizetendő vételĺárrészlet mértékét,
d) a rész|etťlzetés időtartamáú és a szerződéses kamat mértékét, a kamatmentesség

lehetőségét és feltételeit,
e) a vételarengedmény és a vételáľháfralék megÍizetésére adott engedmény feltételeit és

méľtékét,

Đ a viírhatóan fizetęndó köz<is költség mértékét mzĺhőnap, vagy fulajdoni hányad/hónap
bontasban, a céIbeťĺzetés mértékét és hátľalévő futamidejét'

g) az ajźnlattarta|mát és az ajźnlati kötöttség időtaĺtamát.

IV. FEJEZET

ĺ. vÉľľlÁn
11. Téľítés néIkĺil az onkoľmányzattulajdonába keľült lakások véte|ára

16. s (1) Ha atérítés nélktil az Önkormźnyzat tulajdonába keľiilt lakást az e|ővásar|ási jog
j ogosultj a vĺásarolj a meg, a véte|źr
a) a Palotanegyedben elhelyezkedő lakasok esetén:
aa) sziikséglakás és komfort nélktili lakás esetén a forgalmi érték45 %o-a,

ab) felkomfortos lakás esetén a forgalmi éľték 65 %-a"
ac) összkomfoľtos lakás esetén a forgďmi érték85 Yo-a.

b) a Palotanegyeden kívül elhelyezkedő lakasok esetén avéte|fu:
ba) szĹikséglakás és komfoľt nélktili lakás esetén a foľgalmi érték30 %-a,
bb) félkomfortos lakás esetén a forgalmi érték 45 %o-a,

bc) összkomfoľtos lakas esetén a forgalmi érték 55 Yo-a.
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(2)Ha a béľlő avétetőtrat egy összegben fizeti meg az (1) bekezdésben meghatĺáľozott vételáľ
összegébőltovábbi 10 % kedvezĺnény illeti meg.

(3) Ha a bérlő a véte|źrat részletekben ťlzeti, de a vételarhátralékot 5 éven beltil egy
összegben megťlzeti, a ferľrmaradó vételánésnebérlot 10 % kedvezmény illeti meg.

(a) Ha az elidegenítés azilzemeltetési költségek, vagy atulajdonosi kötelezettségekbe tartoző
közmiĺvesítési, helyľeállítĺási, felújíĹísi munkálatok költségeinek csökkentése, vagy
megtérítése érdekében szfüséges, a vételaľ nem lehet alacsonyabb abenńazás költségeinél.

(5) 
^z 

(1)-(3) bekezdésben biztosított kedvezmények esetén a lakast az adásvételi szerződés
megkiitésének napjától szĺĺmított 5 évig nem lehet elidegeníteni. Ennek biztosítasĺíľa eladó a
kedvezmény összegének és jĺĺrulékai erejéig jelzalogiogot, elidegenítési és terhelési tilalmat
jegy eztet be az ingatlan.nyilvantaľtĺásba.

(6) A kedvezmények és annak kamatai, jaľulékos költségei megfizetése esetén eladó a
megfizetést igazolő okiratok źLtvéte|ét követő 8 munkanapon belül adja ki a törlési engedélý,
melynek ingatlan-nyilvantaľtási źttlłęzetéséról vevő köteles gondoskodni.

(7) 
^z 

adĺásvételi előszeruodés vonatkozásában az adźsvéte|i szerződésben szereplő vételfuat
csölĺkenteni ke|| az e|oszerződés ďáírásanak napjźúől.' az adźsvétę|i szerzőđés aláírĺásanak
lĺrrpjáig kifizetett költségelvű, illetve piaci lakbér alapú szerzodés esetén a piaci lakbér
összegével. Az e|oszerződésben felek kötelesek az éptilet fenntartlásĺáľa foľdított költségek
viseléséľől megállapodni.

12. Térítés mellett onkoľmányzat tulajdonába keľĺilt lakások véte|ára

17. s (1) Az önkoľmźnyzati eszktizökbőI szerueilt lakĺás vételétanem lehet kevesebb a lakás
szeľzéskoľi bekeriilési éľtékénél.

(2) A vételat meghataľozásána| az önkoľmźnyzati eszkĺiziikbó| szerzett lakás szeruéskoľi
értékét kell figyelembe venni, ha a forgalmi értékbecslés alacsonyabb éľtéket állapított meg.

13. A vételáľ megÍizetése

18. s (1) A lakás bérlője, vagy a vele egy tekintet ďá eső személy a véte|fu |5 %-aÍIak
megfizetését ktivetően a fennmaradő részt
a) aszerződés megkötésekor egy ĺisszegben vagy
b) részletekben

teljesíti.

Q) Az (1) bekezdés a) pontjaa|apjén kötött adásvételi szerzodés esętén a vevőt a teljes
vételaľból 10 % kedvezmény illeti meg.

(3) 
^z 

(1) bekezdés b) pontja a|apjan kötdtt adásvételi szerzodés ęsetén vevő a véte|fuat_
jegybanki alapkamattal növelten _ az adásvételi szeruođés megkötésének napjrín érvényes
költségelvii illetve piaci lakbéľ alapú szerződés esetén a piaci lakbéľ összegének megfelelő
összegú részletekben havonta ťrzeti meg.
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(4) Az adĺísvételi szerződésben kikötöttnél rövidebb töľlesztési idő a vételarhátľalék
fennállasa alatt bármikor választható, kedvezmény azonban csak e ľendelet szabá|yai alapjan
nyujtható.

(5) A fennmaľadó vételfuľész megťlzetésnek biztosítékaként a vevő által megvásĺárolt lakásra
az onkoľmanyzat javźrajelzálogjogot, annak biztosítasaľa elidegenítési és terhelési tilalmat
kell kikötni és az ingatlan-nyilvĺíntartrísba első ranghelyre bejegyeztetni.

(6) Amennyiben a vevo az (l) bekezdés a) pontja szeľinti véte|őtrat banki hitelből, vagy a
családok otthonteľemtési kedvezményének felhasznźiásáva| ťlzeti meg, úgy az adźsvéte|i
szerzódést 60 napos fizetési hataľidő kikötése mellett fulajdonjog ferľrtaľtással vagy ftiggőben
taľtassal kell megkötni.Ez esetben a vevő avételźlt |5 %-át foglaló címén fizeti meg aze|adő
részére. Abban az esetben, ha a teljes véte|źlr az adásvételi szetzódés a|äírását követő 60
napon beltil nem keľiil kiegyenlítésre, a hatĺáĺidő a vevő kérésére a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottsĘ đö,ntése a|apjan további 30 nappal meghosszabbítható. A 61. naptól a
vételaľ teljes kiegyenlítéséig igénybe vett időszakra vevő köteles kamatot ťlzetni, amelynek
méľtéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. A vevő a teljes vételaľ kiegyenlítéséig köteles
a bérleti díjat megfizetni. Eladó a teljes vételar, és a bérleti díj megťlzetésére vonatkozó
igazo|ás źltvételét követő 8 munkanapon beltil ktiteles a tulajdonjog bejegyzéséhez sziikséges
hozzájárulő nýlatkozatot és a jelzálogiog, az elidegenítési és terhelési tilalom törléséről szóló
törlési engedélyt azingat|arl.nyilvlĺntaľtási bejegyzés végett az illetékes hivatalhoz benyujtani.
Amennyiben vevő a teljes vételĺír hatráľidőben nem fizeti meg továbbľa is a lakás bérlője
marad.

(T)Eey összegíĺ fizetésnek tekintendő azis,haa béľlő avételőratbanki hitelből flzetimeg.

14. A kedvezmények a szocĺális helyzet alapján

19. s (1) A vételaľbóI5 Yo engedmény illeti meg a vevőt, haaszerződés megkötését megelőző
két éven beliil állandó lakcímbejelentéssel a megvĺísĺírolni kívánt lakásban lakott és a
szęrződés megkötésekoľ:
a) nyugdíjas,va1y nyugdíjszerÍĺ rendszeres szociális ellátĺĺsban ľészesül, vagy
b) saját háztartasálban oľvos szakértői bizottsági hatétrozatta| igazo|t munkaképtelen, vagy

korlátozottan munkaképes fogyatékkal é1ő eltaľüísĺáľól gondoskodik, vagy
c) saját házlaĺlasában legalább 3 kiskoru gyermek eltaľtasaľólgondoskodik.

(2) Az (1) bekezdésben szabáIyozott vételáľengedmény méľtéke több feltétel egytittes
fennállása estén sem hďadhatja megaz 5 oÁ-ot.

(3) Ha a lakĺást többen, közösen vasĺáľoljĺák meg az (1) bekezdés szerinti vételźlr engedmény
csak az ott meghataľozott személyek által megvasárolt fulajdoni hínyadľa a|ka|mazható.

15. A kamat

20. s (1) A lakrás bérlőjével kĺitcitt tész|etťlzetéses adiísvéte|i szętződés esetében a kamat
mértéke megegyezik az adasvételi szerződés megkötésének napjĺĺn érvényes jegybanki
alapkamattal. A kamat méľtéke arészletťlzetés időtaľtamaa|attnem változik.
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Q) 
^ 

véte|źtrrészlet késedelmes megfizetése esetén a késedelmes időszakrą a késedelmes
összeg utan vevő köteles a Ptk.-ban a kötelezett késedelme _ péĺlzhrrozás _ esetére
megállapított méľtékíĺ késedelmi kamatot megfizetni.

V. F'EJEZET

AZ ADÁsvÉľrr.r sZERZiDÉ's

1 6. Hatáľi dők az adásvételi szeződés megktitésére

21. $ Felek az adősvéte|í szeru(5dést az eladási ajánlatot elfogadó vevői nyi|atkozat átvételét
követő 30 napon beltil kötelesek megkötni.

17. Az adásvételi szeződés módosítása és megszüntetése

22. s (1) Az adásvéte|i szetződés módosítiĺsához, megsziintetéséhez ahatáskijLrrel rendelkező
bizottság j aru|hat hoz-zét.

Q) Ha az onkormźnyzatta| ki'tött szeruődés masként nem rendelkezik, a teljes vételár és
kamata' és jĺárulékai megťrzetésének igazolasát kiivető 5 munkanapon beltil a fulajdonjog
bejegyzéséhezhozzźĄĺĺľuló nyilatkozatot és a je|zÁIo5Jog, u elidegenítési és terhelési tilalom
töľléséről szóló törlési engedélyt a Józsefuĺárosi Gazdrĺlkodasi Ktizpont Zrt. nyujtja be az
ingatlan-nyilvantaľtásba töľténő bejegyzés végett.

VI. F'EJEZET

ELIDEGEľÍľÉssnr, KAPcsoLATos EGYÉB RENDELKEzÉsBK

18. Eltéľés a ľendelettől a IIVT terĺiletén lévő lalĺĺĺs esetében

23. s A HVT teľiiletén lévő lakas esetén a Képviselő.testĺilet hozzájaru|asőxal az ę
rendeletben foglaltaktól el lehet témi, ha az a befektetési teľületľe vonatkoző szetzodés
telj esítése éľdekében sztikséges.

19. Hatálybalépés

24. s (1) E rendelet 20|7.január 1-jén lép hatá|yba.

(2)Hatalyátveszti:
1. Az onkoľmányzat fulajdonában álló lakĺások elidegenítéséről szóló 33120|3. (W.15.)

önkoľmĺányzati rendelet,
2. Az onkoľmanyzat fulajdonában álló lakások elidegenítéséľől szóló 33120|3. (vII.15.)

önkoľmányzati ľendelet módosítĺísĺĺról szóló 40/20|3. (VIII.30.) önkormĺányzati rendelet,
3. Az onkormĺínyzat fulajdonában á]ló lakások elidegenítéséről szóló 33/20t3. (VII.ls.)

önkormĺányzati rendelet módosítĺísaľól szóló 54lf0|5. CXII.IO.) önkormanyzati rendelet.

(3) A (2)bekezđésben felttintętett rendeletek haĺályon kíviil helyezése nem énnti az eladasra
való kijeliiléssel kapcsolatbanhozott döntéseket és a kiadott eladĺási ajánlatokat, amáĺ kiadott
önkoľmányzati j ognyilatko zatokat és megkötĺitt adásvéte|i szerződéseket.
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(a) Ha az onkoľmźnyzat oldďan ajánlati kötöttség áll fenn, az ajźĺůat hatáľiđőben való
elfogadasa esetén az ajźnlati kötöttséget eredményező jognyilatkozat kiadasakor hatĺályos
jogszabályok alapj an kell a szerződést megkötni.

(5) A hatalyon kívül helyezett önkoľmźnyzati rendeletre olyan jog nem alapozhatő' amely a
hatalyon kíviil helyezés előtt a magasabb szintrĺ jogszabá|yok, az önkormanyzati rendeletek
tarta|mamiatt nem állt fenn.

(6) A rendelet hatá|ybalépése előtt kötött adasvételi szerződések&el kapcsolatos igényekre a
jogviszony létrejtittekor hatalyos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a rendęlet
hatalybalépése előtti időszakra vonatkozó igény érvényesítése a rendelet hatalybalépése utan
történik.

Budapest, 2016. december o,...."

Danada.Rimaĺr Edina
jegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Általános indokolás

A lakaspiaci folyamatok alakulasát Íigyelemmel kíséľve, az onkormźnyzatnak kĺilönös
gondot kell fordítania a rossz jövedelmi viszonyok, nehezebb laklntĺási feltételek között élők
lakhatasĺínak olyan megoldásara' amely színvonalasabb, méltóbb ki'ľülményeket biztosítanak
részĹikre.

A lakosság lakástulajdonhoz jutrásanak onkormanyzat źitali elősegítésével, a tulajdonosok
szeľepet tudnanak vállalni a lakĺásállomĺĺny fenntaľtásában, felújítĺásában. Megállapítható hogy
az áIta|ános iizemeltetési feladatok elvégzésén tűl- az éves ráfordítasok összege jelenleg nem
elegendő aĺrą hogy az évtizedek óta romló miiszaki állapotu épületállomány elmaľadt
felujítasi igényét fędęzze. Figyelembe véve a jelenlegi lakasállomĺíny éves amortizációs
iitemét, a mindennapi iizemben tartás mellett éves szinten több milliard foľint felújítási
munkálat e|végzése lenne szfüséges a jelenlegi poľtfolió megfelelő minőségének megőľzése
éľdekében.

Az onkormźnyzat annak
segítséget kívan nyujtani
megteremtésével, mellyel
csökkenése.

éľdekében, hogy ösztönozze a lakosokat a tulajdonszerzésben,
a sajźtt lakásfulajdon megszerzéséhez szĹikséges feltételek

pĺírhuzamosan megvalósulna az önkormźnyzati lakasállomrány

Részletes Índokolás

2.$
meg.

1. $ A ľendelet a|ka|mazásĺínak és a kivételeknek a körét hatérozzameg.

A rendelet a|ka|mazźsában a döntéshozatali hatĺáskörtiket és a részhĺevoket hatérozza

3.5. $ Az épület elidegenítésre töľténő kijelölésének feltételeit, és a kijelölés módját és a
hatĺáskönelrendelkezőszervezetethatźtrozzameg.

6. $ Azokat azingatlanokathatźrozzameg, amelyek akkor sem elidegeníthetók, ha az épület
elidegenítésre kijeliilésľe keľĹilt.

7. $ A haľmadik fé|hozłÁjźlru|ĺísávď elidegeníthető lakások köľét, és ahozzájárulĺással töľténő
elidegenítés feltételeit hatźtr ozza meg.

8. $ Az Ltv. alapjaĺbiztosított elővásaľlasi jog gyakoľlĺásĺĺnak feltételeit határozzameg.

9. $ A versenyeztetési eljĺáľás mellőzésével elidegeníthető lakások kĺirét hatarozzameg.

10. $ A vételi szĺándék benyujt"ísának módját és mellékleteithatźtrozza meg.

|1-|2. $ A forgalmi éľték megál|apitźsa során figyelembe veendő bérlői beruhĺĺzások körét és
feltételeit hatźlr ozza me g.

13. $ Az éľtékbecslés elkészítésének, a kĺiltségek viselésének feltétęleit hatáltozzameg.
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14. $ Az értékbecslés felülvizsgáIatźnak feltételeit és az értekbecslés felhasználhatóságanak
idejét hatźnozzameg.

15. $ Az eladási ajárlat kikĺildéséľől szóló döntés meglloz-atalát, és az eladási ajźn|at tartalmi
elemeit,azajánlatikötöttségethatétrozzameg.

16. $ Térítés nélkiil önkormanyzati fulajdonba keľült lakások vételarának megźů|apitasát
hatźlrozzameg.

17. $ Téľítés mellett <inkoľmányzati fulajdonba került lakĺások vételanának megá||apítźsát
hatźtozzameg.

18. $ A vételar egyĺisszegű, és részletfizetéssel töľténő kiegyenlítésének módját és feltételeit
hatźnozzameg.

19. $ A vételĺír megfizetése soľiín igényelhető kedvezmények feltételeit határozzameg.

20. $ A vétęlar részletekben töľténő megťrzetése esetére a kamat méľtékét batéroz-zameg.

2t. š Azadasvételi szerződés megkötésének időbeli feltételeit hatźrozzameg.

22. E Azadásvételi szerzódés módosítasanak és megsziintetésének feltételeithatfuozzameg.

23. $ řIVT területeĺ, az e rendeletben meghatáĺozottaktől eltéľő elidegenítés feltételeit
hatátozzameg.

24. s A hatalyba léptető és hatá|y átt vesztő rendelkezések.
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HATASVIZSGALATI LAP

A jogalkotlásľól szóló 2010. évi C)o(X. töľvény l7. $-a alapjan az e|ozetes hatasvizsgálattal a
jogszabály előkészffie felméń a szabá|yozźs varhatő következményeit. A törvény 17. $ (2)
bekezdése a|apján az előzetes hatźsvízsgźiat keretében' az alábbi tényezők vizsgźt|ata
sziikséges.

Társadalmĺ hatás:
Az elidegeníthetőség körének kibővítése a bérlők szélęs k<ire előtt nyitja meg bérleménye
megvrísaľlĺĺsanak lehetőségét. Ezźital a keľĹileti lakasállomány nagyobb része keľĹilhet
magánfulajdonba. A piaci ktĺrĹilmények közé keľülő lakások adasvétele elősegítheti
Józsefuaľos fejlődését.
Varhatóan ugyanezen hatással jar u elővasarlás intézményesítése, amely a bérlők újabb
csopoľtját juttathatja kvazi.tulajdonosi, majd a tźlrsasházzá alakítást követően tulajdonosi
szeľepbe.

Gazdaságĺ' ktiltségvetésĺ hatások:
A kedvező vételaľ és a rész|etfizetés szélesebb k<ire kĺivetkeztében felgyorsulhat az
elidegenítés üteme, egyúttal növekedhet a bevétel ö'sszege.
A csökkenő önkormányzati lakźsállomany méľsékeli az önkoľmźnyzat - mint bérbeadó _
költségeit, figyelemmel aľrą hogy az épiiletek fenntartása nagyobb összegeket emészt fel,
mint a befolyó bérleti díjból szálrmaző bevétel.

Kłiľnyezetĺ és egészségĺ ktivetkezmények:
A növekvő szźtm'ú tulajdonos jőgazdaként védi, fejleszti a köľnyezetet, ővją védi a hźz
źůllagźú, rendezęttsé gét, tisztaságźtt.

Admĺnisztľatív terheket befolyásolĺí hatás:
Az adminisztratív teher egyľészt megnő, hiszen minden házattźtrsasházzá kell ďakítani, több
adásvételi szerzóđést kell készíteni.
Ugyanakkor a kevesebb bérlakás a bérbeadasi oldalon csökkenti a munka mennyiségét.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

^z 
t|j Ptk. által kialakított bérleti jogviszonyt érintő rendelkezései _ a Ptk. és a Lakĺástöľvény

átjarhatősága" a szabőůyozás többségének diszpozitívvá, megengedővé vá|źsa _ indokolttá
teszik a jo gszabźly me galkotasát.

A jogalkotás elmaľadásának várható következményeĺ:
Nem teremtődik meg a magasabb szintíi jogi szabá|yozźlssal vďó összhang.

A jogszabály a||<a|mazásához szükséges személyi, szenĺezeti, tárgi és pénzüryĺ
feltételek:
A feladat e||átźlsához szfüséges személyi, szewezeti, tĺľeyi és pél:zťilgyi feltételek
biztosítottak a Jőzsefvźrosi Gazdálkodĺísi KözpoÍÍ Zrt. szewezeténbeltil.
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