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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő.testületének
33ĺ201'4. (Ix.01.)

önkoľmányzati ľendelete

Az onkor mányzat tulaj donában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
elidegenítésénekfeltételeiľől szĺólĺó 32120Í3. (VIL 15.) iinkormányzati rendelet
mĺídosításárĺĎl

Budapest FővĺíľosVIII. kerület Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testiilete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározot1 feladatköľében e|1źrva,
valamint a lakások és helyiségek béľletére,valamint az e|idegęnítéstikĺevonatkozó egyes
szabá"Iyokól szóló 1993. évi LXXVil. töľvény 58. $ (2) és (3) bekezdésébenfoglaltak
a|apján a kĺivetkezőket rendeli el:

1.

$ A Budapest Józsefuaľosi Önkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás cé|jára szo|gźiő
helyiségek elidegenítésének feltételeirőIsző|ő 32l20I3. (VII. 15.) önkormanyzatí rendelet
(a továbbiakban: RendeleĐ 5.$ (5) bekezdése az a|ábbía|<ĺa módosul:

5.
a)
b)

c)

d)
2.$Ez

$ (5) A 3 hónapon túl bérbeadott nem lakás cé|jara szolgtiő helyiségek az a|ábbi
feltételek telj esülése esetén elidegeníthetőek:
a helyiséget is magában foglaló, legalább 10 albetétből áIIő éptiletben az
önkormányzatifuIajđonlegfeljebb3a|betét,vagy
a helyiséget is magában foglaló épületben az cjnkormányzatí tulajdon mértéke
legfeljebb 5%o, vagy
a helyiség értékelegfeljebb 8 millió forint, vagy
a csereszerződéssel éĺtékesítendőhelyiség esetén a két ingatlan foľgalmi érték
különbözete legfeljebb 8 millió foľint.
a rendelet 2014. szeptember

l-én lép hatá|yba.

Budapest, 2014. augusztus 28.
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Indoklás

nem lakás cél1ttraszo|gá|ő helyiségek elidegenítésének
feltételeirőlszóló 32l20I3. (VII. i5.) önkormányzati ľendelet módosításáľól szóló ľendelet
módosításához

az onkormtnyzattulajdonábarláI|ő

Az onkormányzat felé olyan megkeresés érkezett, amely

alapján a nem lakás céljara szolgźiő
helyiség vételaranak egy Észétvevő lakásingatlan beszámításával, cserévelvegyes adásvételi
szerződés keretében teljesíteni. Az ugy|etet magasabb szintű jogszabźt|y nem záĺja ki, de a
helyi renđelkezéselTe nem adott lehetőséget. Az onkormáĺyzat ľendeletmódosítással az
önkormányzati tulajdonban álló nem lakás cé|jara szo|gáIő helyiségbérleménymegvásaľlása
esetéľemegteremtette annak lehetoségét, hogy méľlegelni tudja a felajánlott ingatlan cseľe
útjan történő megszerzésének lehetőségét alakásgazđálkodási feladatok ellátása érdekében, de
nem rendelkezett az önkormányzatitulajdonil helyiség elidegenítéséneklehetőségéről.
A jelen rendęlet módosítás lehetőséget ný1t arra, hogy csere ügylet felajánlása esetén az
Önkormányzat saját maga szźnnáĺakedvező dontést hozzon, és a jelenleg kevésbé
hasznosítható nem lakás céljaĺaszo|gá|ő helyiség helyett, hasznosÍtható lakáshoz jusson.

