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Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefvárosi Onkorm ányzat Képviselő-testületének
35|2016. (xII.08.) tinkormányzati rendelete
a Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában álIó lakások elidegenítéséľől

A

Budapest Főváros VIII. keľült Józsefuiĺľosi onkormĺĺnyzat Képviselő-testtilete az
Alapttirvény 32. cikk (2)bekezďésében foglalt feladatkĺlrében eljárva, a lakások és helyiségek
bérletére,és az elidegenítésiikľe vonatkoző egyes szabályokĺól szóló 1993. évi LXXWII.
tcirvény 27. $ (1) bekezdésében,az 54. $-ában kapott fe|hata|mazás alapjĺĺnkövetkezőket
rendeli el:

I.

FEJEZET

Álľĺ.r-ÁľoS RENDELKEZE SEK
1.

1.s
útj an

A rendelet hatálya

(1) E ľendeletet kell a|kalmazrĺ az onkormźnyzat tulajdonában á11ó lakások adásvétel
töľténő elidegenítésére.

(2) E ľendelet alkalmazásaa|ő| kivétel:

az źl\am tulajđonából térítésmentesen az Önkoľmźnyzattulajđonába kerĹilt lakáS
elidegenítésérenem abér|ő, vagy a vele egy tekintet alá eső személy elővásaľlási joga
a|apjźlnkerül sor,
ha az onkormányzati eszkozokbol szetzętt lakás elidegenítése nem a bérlőjének vagy a
vele egy tekintet alá eső személynek t<iľténik,
ha az eLidegeĺĺtésjogcíme nem adásvétel,
ha az épiLetvagy az épületben lévő valamennyi lakás és helyiség egyszeÍTe egy vevőnek
kerül elidegenítésre,
ha a lakás elidegenítéséreveľsenyeztetési eljarás keretében keľĹil sor és a lakás béľlője,
vagy avele egy tekintet alá eső személy elővásáĺlási jogával nem é1.

a) ha

b)

c)
d)
e)

A

rendelętben nem szabá|yozott kéľdésekbena lakások és helyiségęk bérletéľe,valamint
vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXWII. tĺiľvény(a
eIídegenítésĺikľe
továbbiakban: Ltv.) és a polgari törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. tĺiľvény(a továbbiakban:
Ptk.), a Nemzeti Vagyonľól szóló törvény, a Budapest Józsefuĺírosi onkormźnyzatvagyonáról
és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráľól szóló ĺinkormĺĺnyzatirendelęt
rendelkezé sei az iránvadóak.
(3)

az

2.

Az elidegenÍtéssel kapcsolatos feladatokban ľésztvevők

2. s (1) A rendelet hatáIya a|áartoző lakások elidegenítésévelkapcsolatos tulajdonosi jogokat
a Képviselő-testĹilet gyakorolja azza|, hogy e rendeletben meghatározott esetekben egyes
tulajdonosi jogok gyakoľlásaľa, a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot hatalmazza fel. A
tulajdonosi döntések előkészítésétés végrehajtását a ťe|ađatta|megbízott Józsefuarosi
Gazdálkodási Központ Zrt. végzi eI.

(2)

A

(3)

A

100 millió forintot meg nem haladó bekcjltözhető forgalmi értékűlakás elidegenítése
esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bízotĺság,ezen értékenfelĺil a Képviselő-testtilet dont az
elidegenítésről és az e|adási aján|at kiadásaľól, dont az adásvételi szeľződéssel, annak
módosításával és megsztintetésévelkapcsolatos kérdésekben,kivéve azokat az eseteket,
amikor a đöntésazérté|dlatĺĺľtólfiiggetlenül a Képviselő-testtilet jogköre.

(2) bekezďés nem érinti a Képviselő-testÍiletnek azt a jogźt, hogy bármely lakás

tekintetében kcjzvetlenül gyakoro|ja az eLidegenítéssel kapcsolatos tulajdonosi jogokat.

() Az

elidegenítésselkapcsolatos dĺjntések előkészítéseés végrehajtása, és az elidegenítési
feladatok összehango|ása a feladattal megbízott Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt.
feladata.

II.

FEJEZET

ELIDEGEľÍľEsÁr-ľĺ'lÁNosFELTETELEI
3. Elidegenítésľevaló kijeltilés

3. s (1) A lakások elidegenítésénekfeltétele, hogy az épületet a tulajdonosi jogokat gyakorló
bízottság elidegenítésre kijelölje és egyben ahaz tfusashźzzá alapításźtől döntsĺjn. A kijelölő
dönté s tarta|mazza a táĺ sasház alapítő okiratának elké szítésérę szó ló me gbí zást i s.

(2)
külĺin ĺinkoľmanyzati rende|etben meghatźlrozott helyi városrehabilitációs teľiileten (a
^
HVT) lévő épiilet, vagy a benne lévő lakások elidegenítésľet<jľténő
továbbiakban:
kijelĺiléséheza Rév8 Zrt. nyi|atkozata szfüséges.
(3) Az épület elidegenítésre való kijelölése nem jelent elidegenítési kötelezettséget. Az egyes
lakások elidegenítéséről a tulajdonosi j ogokat gyakorló bizottság dönt.

4. s Az épület elidegenítésre való kijelöléséľől, a kijelöléstől számított 30 napon belül név
szerint értesítenikell a béľlőket.
4.

A tulajdonosi jogokat gyakorló bÍzottság eseti diintése alapján elidegeníthető lakások

5. s A tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti đöntésealapjan a lakás eliđegeníthető:

a) a bérlo nevére kiállított bérleti-, vagy használati díjról sző|ő szfurlla keltezésétől

számított 5 éven belül, ha a bérleti jogviszony már legalább 1 éve fennáll,
b) a méltanyosságból pźůyźzatonkíVül, rendkívüli éIethe|yzetben lévők részérevagy
szociális he|yzet alapjarl bérbe adott bérlakás,
2

c) áta|akításľa, korszerűsítésre, felújításra kijelölt épületben talá|hatő lakás, a munkálatok
elvégzéséig,
đ)ha a lakást magába foglaló éptilet HVT tertileten van,
e) az źiIanpolgáľilakáscsere utjźln szerzett önkormányzati bérlakás,
f) minőségi csere jogcíménszerzett lakás,
g) a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság döntése a|apjźn a jogcím nélküli
lakáshaszn źiők részérebérbe adott lakás.
6. $

A Józsefuáľosi Gazdálkodási K<lzpontZrt. elutasítja a vételi kérelmet, ha a lakás:

a)

b)

c)

d)

e)

a lakáscélúállami támogatásokĺól szóló jogszabály a|apjtn vagy más jogcímen elnyert
állami költségvetési támo gatással létreho zoÍt, v ását olt lakás,

garzonhźnban lévő lakás,
nyugdíjashazban és idősek otthonában lévő lakľész,
ha a lakásra vagy az éptiletre az építésügyihatóság hatttrozott idejti, vagy ideiglenes
fennmaľadrĺsi engedélý adott, vagy hatósági e|jarás van folyamatban',
arníg a bérlőnek az onkormányzatta| szemben bárminemű tartozźsa van, ideérťve a
kĺizszolgáltatók felé feľľrálló tartozásokat is kivéve, ha a felek a taľtozás
átütemezéséről megállapodást kötöttek.

7. $ Haľmadik személy hozzájźtruIźtsát (óvahagyását) igénylő esetek:

a) a bérlőkijelĺjlésrejogosult

b)

c)
d)

hozzájáru|ása szükséges az elidegenítéséhez,ha a lakás
joggal
érintett,
tĺjbbszĺjľös bérlőkijelölési
a szolgéiati, kozszo|gźiati jogviszony fennállásáig bérbe adott lakás elidegenítése
esetében a munkáltató nyilatkozata sztfüséges aĺľól, hogy a bérlő szolgőůati-, vagy
kozszo|gtllati jogviszonya fennáll, éshozzźljárul a lakás elidegenítéséhez,
aMagyar Alkotóművészeti Közalapítvźny jővthagyása sztĺkséges az elidegenítéshez,
ha a lakás műteremlakás,
a Forster Gyula Nemzeti orökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ jóváhagyźĺsa
szükséges az e|idegenítéshez' ha a lakás mtĺemlék vagy ilyen épületben van.
5.

Az elővásárlási jog biztosítása

s (l) A

lakast az Ltv.-ben szabá|yozott elővásríľlási jog alapjan a bérlo és a bérlő
hozzźljźniźlsávalegyenes ági rokona, örökbefogađott gyeľmeke vásaľolhatja meg. Ha a
lakásnak bérlője vaÍ\ a lakrás elidegenítése harmadik személynek azLtv.50. $-ában foglaltak
kivételével, csak a bér|ő béľleti jogviszonya e|őzetes megszíĺnésének(megszĹintetésének)

8.

feltételével t<jľténhet.
(2) Ha a lakás az á|Iam fulajdonából térítésmentesenkerĹilt az onkormányzat tulajdonába, a
bérlők elővasarlási joguk a|apjtn vásĺáľolhatják meg a lakást. Ha a lakás nem téľítésmentesen
került az onkormányzat tulajdonába, a bérlőknek nincs elővásaľlási joguk, de az
onkoľmĺĺnyzatabérlóknek biztosítja a lakás megvásiĺrlásrának a lehetőségét.

(3) A bérlőtársak egyenlő arźnyban' gyakorolhatjfü
jogukat.

a lakás

megvásáľlásával kapcsolatos

(4) Az elađásiajĺĺnlatotvalamennyi bérlőtársnak el kell juttatni. Ha a béľlőtĺáľsakajánlatot
elfogadó nyi|atkozatai nem egybehangzőak, azt úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatot nem
fogadtak el.

(5) A táľsbérletilakrészek csak együtt idegeníthetőek el. Az iiľes társbérleti lakľészt a
taľsbérlő e rendeletben szabályozottak szerint vásáľolhatja meg.
6. Üres lakás elidegenítése

9. s (1) Az elidegenítésrećúadottüres lakást a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzat

vers enyezt etési szab tl|y zata szeľint kell értékesíteni.

(f) E

rendeletet kell alkalmazni, ha a legfeljebb 10 m2 alaptertiletű lakást a kĺjzvetlen
szomszéd lakás tulajdonosa csatolás céljából kívanja megvásárolni.

III.
7.

FEJEZET

A VETELI SZÁNDÉK

10. s Q) Az adásvételi szerzőđésmegkotéséľea vevő vételi szandék nyilatkozata és az
onkormĺĺnyzatelađásiajáĺ|ata a|apján egyaŔnt sor kerülhet.

A vételi szandék bejelentése soľán a béľlőnek nyilatkoznia kell, hogy
a) az onkotmányzatta| és akoziľcmi szolgáltatókkal szemben nincs taľtozása,

(2)

b) az onkormźnyzatĺalszemben perben nem áll,
c) a béľbeadőhozzźljárulásával elvégzetí,meg nem térítettberuhźnásainak értékéta forgalmi
értékbenéľvényesítenikívánj a-e.
(3)

A vételi szándéknyilatkozathoz mellékelni kell:

a) a bérleti díj megfizetésérőlsző|ő igazo|ást,
b) a bérbeado álta| 30 napnál nem régebbi, hitelesített bérleti szerzođést,
c) az érvényesítenikívánt értékn<jvelő benůlázások megjelcilését,elvégzésük évétés hitelt
érdeml ő en i gazo|hatő kö ltsé gét,

d) a bérlőkijelölési és az ismételten gyakorolható bérlő-kivá|asztási jog jogosultjának az
eli degenítéshezval ó ho zzźĄ áru|ásźt,
e) a szolgá|ati-, kozszo|gá|ati jogviszonyhoz béľlakás esetében a lakással rendelkezni
jogosult nyi|atkozatát a munkaviszony fennállásáról' vagy az értékesítéshezvalő
hozzájźrulásrő|.
(4) Vételi színdéknyilatkozat az e|idegenítésre kijelölt lakásokľa nyújtható be.
(5)

Aĺľaa lakásra, amelyet

a tulajdonos elidegenítésre maľ kijelĺilt, de

o|<lratát a Földhivata|ba még nem
adásvételi előszerző dést kĺithet.

8.

aháztársashźzi alapítő
nýjtotta be, a tulajdonos és az elővásáľlásra jogosult bérlő

A foľgalmi értékmegállapítása

11. s (1) A forgalmi értékmegállapítása értékbecslésalapjaľr töľténik, amelyet úgy kell
elkészíttetni,hogy az tarta|mazza az elidegenítésľekerülő lakás, az épu|et, és a hozzźńartoző
telek jogi helyzetével és műszaki állapotával cjsszefiiggő tényeket és a foľgalmi éľték
meghataľozását befolyásoló egyéb adatokat, a lakás valóságos komfortfokozatát, annak

megtl|IapításávaI, hogy az jogszetu, szabályos műszaki kivitelezésű, vagy jogellenes,
szab á|yta|an műs zaki kivitelezé sű ép ítés ere dménye.

(2)

Az

értékbecsléssorán meg

kell hatáľozni a bérlő javára megtéríthető beruhazások

összegét.
(3) A (2) bekezđésszerinti beruhazásbő| azok a munkálatok vehetők Íigyelembe, amelyeket a
bérl'ő a bérbeadó hozzźĄaru|źlsaalapján, a szükséges hatósági és más engedélyek birtokában
végzett el, és amely ellenértékéta bérbeadó nem térítettmeg béľlőnek, és a béľletidíjba sem
számította be.

(4) A bér|o javfua figyelembe vett éľtéknĺjvelőberuhazások k<jrében figyelembe kell venni,
hogy a bérlő k<ĺteles gondoskodni:
a) a lakas burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbarltartétsaról,
b) a lakás burkolatainak felújításáról, pótlásáról, és cseréjéről, kivéve, ha arua a falban vagy
ft)démben |évĺ5vęzetékek javíüĺsával ĺisszefliggő helyreá||ítási _ továbbá az épĺilet
felújításasorán végzett_ munkákkal kapcsolatban keľĹil sor,
c) u elektromos vezetéknek és érintésvédelmirendszerének a lakásban levő
fogyasztásmérőtó| _ és a biĺosító táb|átő| _ kezdódó szakaszźrĺ keletkezett hibák
kijavitásźnől, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cserejéről,
đ)az épületben, az éptilet központi berendezéseiben, a k<jzös hasznźilatta szo|gá|ő
helyiségekben és ezek beľendezéseiben, továbbá a lakásban a saját vagy a vele egyĹitt
lakó személyek magatartása folytan keletkezett hibák kijavításaró| és az eredeti állapot
he|yreti|itźlsáról, és a kár megtérítéséről'
e) a lakásberendezések felújításáról és cseréjéről.
12. $ Térítésmellett önkormĺányzatí bilajđonbakerült lakas esetében a szerzést kovető 5 éven
beliil a forgalmi értéket_ kiilcjn értékbecsléselkészítésenélktil _ abęszerzési/bekerülésiéľték
a|apjźln kell megállapítani. 5 éven tul a forgalmi értékmegti|apításźůlozingatlanforgalmi
értékbecsléstkell készíttetni.
9.

Az éľtékbecslés

13. s (1) A lakás bekĺjltözhető foľgalmi értékétaz elidegenítésről és az ęladasi ajźtnlat
megküldésérőI szoIő előterjesĺéselőkészítésęelőtt kell megállapítani. Az értékbęcslés
k<iltségeit az onkorm tnyzatviseli, ha
a) a lakásra a fulajdonos onkormanyzatadki eladási ajén|atot,vagy

b)
c)

(2)

Az

ha a Képviselő-testület, vagy a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság az éľtékbecslés
ellenőľzése céljából rendeli e|azt$ értékbecslést,vagy
iiręs Iakás, táľsbérleti lakĺészéľtékelésetörténik.

(1) bekezdésben meghatźrozott eseteken kíviil, az értékbecslésköltségeit a vételi

széndék bejelentője viseli, ideéľtve a vételi szźndékbejelentője á|talkészittetett éľtékbecslés
e

rendelet szerinti felülvizsgálatának a költségeit is.
(3)

Az értékbecslésta feladatta| megbízott vagyonkeze|ő szewezet

körből azrende|i meg, aki

a kdltséget viseli.

áItaI

megjelĺilt éľtékbecslői

(Ą Az értékbecslésmegrendelésérevonatkozó felhívást a Jőzsefvźłosi Gazdálkodási Központ
Zrt. a\<kor adja ki, ha a lakást a tulajdonos elidegenítésre kijelölte, és a benyújtott iľatok
a|apján me gállapítható, ho gy a lakás elidegeníthető.

A

kére|mező az értékbecslésta (4) bekezdésben írt felhívás kézhezvéteLétó|számitott 30
napon beliil kĺjteles a Józsefuáľosi Gazdálkodási Közporfi Zrt.-hez benyújtani. Ha az
értékbecslésta vevő 30 napon belül nem rendelte meg, kérelmétvisszavontnak kell tekinteni.
(5)

14. $ (1) Ha az onkormanyzat ajźnIati kc;tĺittségénekhatĺĺridejénbel.d'| az eladási ajtn|atban
szakértő
jogokat
gyakorló bizottstry eIé
állásfoglalásával egyĺitt a Képviselő-testiilet vagy atulajdonosi
kell terjeszteĺi, Az ajarllatí kötöttség idĺĺtaľtamaa forgalmi értékfelülvizsgźiata iránti kéľelem
előterjesztése és a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság állásfoglalásĺának kézhezvéte|e
közĺjtti időtartammal meghosszabbodik.

kĺjzölt forgalmi értékfeliilvizsgálatát a vevő kéri, a kéľelméta fiiggetlen

(2) Az értékbecslés6 hónapig érvényes,de a tulajdonos bármikor kérheti annak
aktua|izźll'tls át, fel ülviz

s

gáIatát.

Í0. Az eladási ajánlat
15. s (1) Eladási Ąán|at a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottstlg döntése alapjźn adható ki.

Az

eladási ajánlat kiadásaról szóló döntés meghozataIa előtt a tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság jogosult megvizsgáIni a béľlő szociális helyzetét abban az esetben,ha a
bérlő a 12 hőĺapon túli bérleti díj hátra|ékát a vételi kérelem benýjtása előtt' a lakás

(2)

megv tsár|źlsa érdekében egyenlítette ki.

Az

ajánlatí kötöttség az eladási ajźn|atkézhezvételétkĺjvető napon kezdődik és 30 naptĺĺľi
napig tart. Az ajanlati kötöttséget a vevő kéľelméreegy alkalommal a vagyonkeze|ő szervezet
a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság đöntésenélkiil 30 nappal meghosszabbítja. Az
ajźn|ati kötöttség további meghosszabbításról a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dönt.
(3)

(4)

Az eladási ajánlatnak tartalmazĺia kell:

a) a lakás címét,ingatlan-nyilvantaľtási
b)
c)
d)
e)
Đ
g)

adatait, alapteľületét, szobaszámźú,

komfortfokozatát,
a lakás beköltözhętő forgalmi értékét,a bérlő javźra figyelembe vett éľtéknövelő
beruhazásokat, a v éte|źrat, a v ételźltme gfizetésének feltételeit,
a szeruődés megkötésekor fizetendő vételáľľészletméľtékét,
a tész|etťĺzetésidőtaltamát és a szeruodéses kamat mértékét,a kamatmentesség
lehetőségét és feltétęleit,
avételáręngedmény és a vételáľhźfta|ékmegfizetésére adott engedmény feltételeit és
mértékét,
a várhatőan fizetendő közös kcittség mértékétĺ,ŕ[hőnup, vagy tulajdoni hányadihónap
bontásb an, a c é|b eťĺzetés méľtékét é s hátr a|évő futami đejét,
az ajźnlattarta|mát és az ajźnlati kötöttség időtartamát.

IV. FEJEZET
a.
11. Térítésné|kül az

vÉľnr,Án

onkorm ányzat tulajdonába kerĺilt lakások véte|ára

16. $ (1) Ha atérítésnélktil az onkormányzat tulajdonába került lakást az e|ővásárlási jog
jogosultja vásárolja meg' a vételár
a) a Palotanegyedben elhelyezkedő lakások esetén:
aa) szfüséglakás és komfort nélküli lakás esetén a forgalmi érték45 Yo-a,
ab) félkomfortos lakás esetén a foľgalmi érték65 oÁ-a,
ac) komfortos, összkomfortos lakás esetén a foľgalmi érték85 %o-a.
b) a Palotanegyeden kívülelhelyezkedő lakasok esetén a vételiáľ:
ba) szfüséglakas és komfoľt nélkiili lakas esetén a forgalmi érték30 oÁ-a,
bb) felkomfoĺtos lakás esetén a forgalmi érték45 %o-a,
bc) komfortos, tisszkomfortos lakás esetén a forgalmi érték55 %o-a.
(2) Ha a béľlő avéte|árat egy összegbęnťĺzętí meg) az (1) bekezdésben meghatérozott vételĺĺr
összegébőItovábbi 10 % kedvezmény illeti meg.

(3) Ha a bér|ő a véte|trat ľészletekben ťĺzeti,đea vételźrhátalékot5 éven belül egy
összegben megťtzeti, a fennmaradó vételĺí:ľészrebér|ł5t
10 % kedvezmény illeti meg.

()

Ha az e|iďegerutés az üzemęltetési költségek' vaEY a tulajdonosi kötelezettségekbe tarÍoző

közművesítési, helyreállítási, felújítási munkálatok költségeinek csĺikkentése, vagy
megtérítéseérdekébenszĹikséges, avétęIár nęm lehet alacsonyabb abenlházás költségeinél.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben biztosított kędvezmények esetén a lakást az adásvételi szeľzőđés
megkötésének napjától számított 5 évig nem lehet elidegeníteni. Ennek biztosításara elađó a
kedvezmény összegének és járulékai erejéig je|záIogtrogot, elidegenítési és terhelési tilalmat
j e gy eztet b e az ingatlan-nyilvantaľtásba.

(6) A kedvezmények és annak kamatai, jaľulékoskĺiltségeimegfizetése esetén eladó a
megfizetést igazolő okiratok áíĺéte|étkövető 8 munkanapon belül adja ki a törlési engedélyt,
melynek ingatlan-nyilvantarŁĺsi źltrezetésérőlvevő ktjteles gondoskodni.

Az adásvételi előszerződés vonatkozásában az ađásvéte|iszerzőđésbenszereplő vétę|árat
csĺlkkenteni ke|I az eloszerzodés aláíľasĺĺnakĺapjtnő|, az adásvételi szeruődés aláírásĺĺnak
ĺapjáig kiťtzeteÍt költségelvű, illetve piaci lakbéľalapú szerződés esetén a piaci lakbér
összegével. Az e|ószeľződésben felek k<jtelesek az épület fenntartásara fordított kclltségek
viseléséľőlmegállapodni.
(7)

12. T érítésm ellett Onko rm ányzat tulaj donáb a keľůiltlakások v éte|ár a

17. s (l) Az önkormźnyzati eszközökbő|
szerzéskori bekeľülési értékéné|.

szerzett lakás vételáľanem lehet kevesebb a lakás

vételár meghatźIrozásźná| az önkormányzaÍi eszközökbő| szerzetr. |akás szeruéskori
^ kell figyelembe venni' ha a foľgalmi értékbecslésalacsonyabb értéketállapított meg.
értékét

(2)

13.

A vételár megfizetése

18. $ (1) A lakás bérlője, vagy a vele egy tekintet alá eső személy a vételár 15 %o-ának
megfizetését kovetően a fennmaľadó részt
a) a szerződés megkĺitésekor egy összegben vagy
b) részletekben
teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapjźn kötött
vételárból l0 % kedvezmény illeti meg.

adásvételi szerzóďés esetén a vevőt a teljes

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján kötött adásvételi szerződés esetén vevő a véte|źrataz
adásvételi szerzódés megkötésének napján érvényesköltségelvíĺ illetve piaci lakbér alapú
szerződés esetén a piaci lakbér összegének megfelelő <isszegű részletekben havonta fizęti
meg.

(4) Az adásvételi szerződésben kikötöttnél rövidebb ttjľlesztési idő a vételaľhátralék
fennállása a|attbźtrmikor választható, kedvezmény azonban csak e rendelet szabályai a|apjtn
nyujtható.
A fennmaľadő vételánész megťlzetésnek biĺosítékakénta vevő által megvásaľolt lakásra
az onkormźnyzat javźra je|záIog1ogot, annak biztosítźsźraelidegenítési és terhelési tilalmat
kell kikcjtni és az ingatlan-nyilvántartásba első ľanghelyľe bejegyeztetni.
(5)

(6) Amennyiben a vevő az (I) bekezdés a) pontja szerinti véte|tltat banki hitelből, vagy a
családok otthonteremtési kędvezményének fe|hasznźiásáva| ťlzeti meg, ugy az adásvételi
szerződést 60 napos fizetésihatźlndő kikĺitésemellett tulajdonjog fenntaľtássa|vagy fiiggőben
taľtással kell megkĺitn. Ez esetben a vevő a vételaľ15 %-át foglaló címénfizeti meg az e|adő
részéte. Abban az esetben, ha a teljes véte|át az adásvételi szerzoďés a|áírásź./- kcivető 60
napon belül nem keľtil kiegyenlítésre,a hatźridő a vevő kérésérea tulajdonosi jogokat
gyakorló bizottság döntése a|apján további 30 nappal meghosszabbítható. A 6l. naptól a
vételaľteljes kiegyenlítéséigigénybe vett időszakľa vevő köteles kamatot ťtzetni, amelynek
méľtékemegegyezík a jegybanki alapkamattal. A vevő a teljes véte|ár kiegyenlítéséigköteles
a bérleti díjat megfizetni. Eladó a teljes véte|źr,és a bérleti díj megfizetésére vonatkoző
igazo|ás átvéte|ét követő 8 munkanapon belül k<jteles a tulajdonjogbejegyzéséhez sziikséges
és terhelési tilalom töľléséľőlszóló
hozzźĺjarulőnyl|atkozatot és a jelzálogjog, az e|iđegeĺĺtési
ttirlési engedélyt azíĺgatIarĺ-nyilvántartźsibejegyzésvégett az illetékes hivata|hoz benyujtani.
Amennyiben vevő a teljes véte|źtrathataridőben nem fizeti meg továbbra is a lakás béľlője
maľad.
(7) Eev összegtĺ fizetésnek tekintendő az

ís,ha abér|ő avétę|źratbanki hitelből ťlzeti meg.

14.

A kedvezmények a szociális helyzet alapján

19. $ (1) A vételárbó| 5 Yo engedmény illeti meg avevót,haaszeruódés megkötését megelőző
két éven belül állandó lakcímbejelentéssel a megvásárolni kívant lakásban lakott és a
szęrző dés megköté sekor

:

a) nyugdíjas, vagy nyugdíjszerííľendszeres szociális ellátásban részesül, vagy
b) saját hźńartásź.ŕlanorvos szakértőí bizottsági hatźlrozattal' ígazo|t munkaképtelen, vagy
korlátozottan munkaképe s fo gyatékkal él ő eltartásaról gondo skodik, vagy
c) saját hźztntásában legalább 3 kiskoru gyermek eltartásáľól gondoskodik.

(2)

Az (1)

bekezdésben szabá|yozntt vételáľengedmény mértéketöbb feltétel egyĹittes
fennállasa estén sem haladhatja megaz5 Yo-ot.
(3) Ha a lakást tĺjbben, kcjzösen vasĺírolják meg aZ (1) bekezdés szerinti vételár engedmény
csakaz ott meghatźnozott személyek źitalmeg:łásárolt tulajdoni hźnyadraa|kalmazhatő.
15.

A kamat

20. s A véte|árrészlet késedelmes megťtzetéseesetén a késedelmes időszakľa, a késedelmes
összeg után vevő köteles a Ptk.-ban a kote|ezett késedelme _ pénztartozás - esetére
megállapított méľtékűkésedelmi kamatot megfizetni.

V. FEJEZET

AZ ADÁSVETELI SZERZoDES
16.

lJatáridők az adásvételi szerz ő dés megktitésére

21. $ Felek az adźsvéte|i szerzođéstaz eladási ajánlatot elfogadó vevői nyí|atkozat á'ľvétel'ét
követő 30 napon beliil k<jtelesek megkötni.
17.

Az adásvételi szerződés módosítása

és megszüntetése

szerzódés módosításźůloz,megsziintetéséhez a hatáskcjrrel rendelkező
22. $ (1) Az ađźsvéteLi
jźrulhathozzá.
bizottság

(2) Ha az Önkormźnyzatta| kdtÓtt szęľződés másként nem rendelkezik, a teljes vételĺírés
kamata, és jráľulékai megfizetésének igazolasát követő 5 munkanapon belül a tulajdonjog

nyilatkozatot és a je|zá|ogJog, u elidegenítésiés terhelési tilalom
bejegyzéséhezhozzéliĺľuló
törléséről szóló torlési engedélyt a Józsefuaľosi Gazdálkodási K<izpoĺt Zrt. nffitja be az
ingatlan-nyilvĺántartásba történő bejegyzés végett.

VI. FEJEZET

ELIDEGEľÍľÉssnLKAPCsoLAToS ncynľ RENDELKEznsnx
18.

Eltérésa ľendelettől a HVT teľületén lévő lakás esetében

23. $ A HVT területén lévő lakás esetén a Képviselő-testüIet hozztljtru|ásával az e
rendeletben foglaltaktól el lehet témi, ha az a befektetési terĹiletre vonatkoző szerzóđés
telj esítéseérdekében szükséges.
|9. Hatáiybalépés
24. $ (1) E rendelet 2017. mĺírcius 1-jén lép hatályba.

(2)Hatá|yát veszti:
I. Az onkormányzat tu|ajdonában ál1ó
önkoľmányzati rendelet,
2. Az onkormányzat tulajđonábanál1ó
önkormányzati rendelet módosításáľól
3. Az onkormányzat tulajdonában álló
önkormányzatirenđelet módosításáról

lakások elidegenítéséről szóIő 3312013. (V[.15.)
lakások elidegenítéséről szőlő 3312013. (VII.15.)
szóló 40/2013. (VIII.30.) ĺinkormányzati rendelet,
lakások elidegenítéséről szőIő 3312013. (V[.15.)
szóló 54l20I5. (XII.10.) önkoľmanyzati rendelet.

(3) A (2) bekezđésbenfelttintetett rendeletek hatályon kívül helyezése nem érinti az eladásra
való kijelöléssel kapcsolatbanhozott dĺintéseketés a kiadott eladási ajanlatokat, a mźr kiadott
önkormanyzati j ognyil atkozatokat és megkĺitött adásvételi szerződéseket.

(4) Ha az onkormtĺnyzat oldalan aján|ati kotöttség ál1 fenn, az ajźnLat hatáľidőbęn való
elfogadása esetén az aján|ati kötöttségęt eredményezó jogĺyi|atkozat kiadásakor hatályos
jogszabźiyok alapjan kell a szerzóđéstmegkötni.
(5) A hatályon kívül helyezett önkormźnyzati rendeletre olyan jog nem alapozhatő, ame|y a
hatályon kívtil helyezés e|őtt a magasabb szintrĺ jogszabá|yok, az önkormányzati rendelętek
taľtalmamiatt nem állt ferĺr.

A

rendelet hatáIyba|épése előtt kötött adásvételi szerzódésekkel kapcsolatos igényekľe a
jogviszony létrejöttekor hatályos rendelkezéseket kell aIka|mazru akkor is, ha a rendęlet
hatá|yba|épése előtti ldósza|<ra vonatkozó igény érvényesítésea ľendelethatá|ybalépése után
(6)

t<jľténik.

Budapest, 2016. december
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Altalános indokolás

A

lakáspiaci folyamatok alakulását figyelemmel kísérve,az onkormányzatĺak ktilönĺjs
gondot kell fordítania a rossz jövedelmi viszonyok, nehezebb lakhatási feltételek kĺjzött élők

lakhatásának olyan megoldására, amely színvonalasabb, méltóbb köľülményeket biztosítanak
ľészükĺe.

A

lakosság lakástulajdonhoz jutásának onkormanyzat tltďri elősegítésévela tulajdonosok
szerepet tudnának vállalni a lakásállomány fenntartásában, fe|qításában. Megállapítható,
hogy az általános uzeme|tetési feladatok elvégzéséntu| az éves ráfoľdítások cisszege jelenleg
nem elegendő ana, hogy az évtizedek óta romló mtĺszaki állapotú épületállomĺĺnyelmaľadt
felújítáSiigényétfedezze. Figyelembe véve a jelenlegi lakásállomány éves amortizációs
ütemét, a mindennapi tizemben taľtás mellett éves szinten több milliaĺd foľint felújítási
munkálat elvégzéselenne szĹikséges a jelenlegi portfólió megfelelő minőségénekmegőrzése
érdekében.

Az

onkormtnyzat annak érdekében, hogy öszt<inozze a lakosokat a fulajdonszerzésben,
segítségetkívrán nyújtani a saját lakástulajdon megszeruéséhez szükséges feltételek
megteremtésével, mellyel paľhuzamosan megvalósulna az <jnkoľmtnyzati lakásállomány
csökkenése.

Részletes indokolás
1. $

A rendelet

2. $

A

a|ka|mazásának és a kivételeknek a kĺiréthatározzameg.

rendelet a|ka|mazásában a döntéshozatali hatásköľĺjket és a résztvevőket hatátozza

meg-

Az

épi|et elidegenítésretĺirténő kijelölésének feltételeit, és a kijelölés módját és a
hatásktinel ľendelkező szerv ęzętet hatźro zza me g.

3-5. $

6. $ Azokat az ingat|artokat hatarozza meg) amelyek akkor sem elidegeníthetők, ha az épület
elidegenítésre kij el<ilésre került.
7. $ A harmadik fé|hozzajaruláséxal elidegeníthető lakások körét, és ahozztýírulással tĺjľténő
elidegenítésfeltételeit hatáĺozza meg.
8. $ Az Ltv. alapjan biaosított elővasarlĺási jog gyakorlásanak feltételeit hatáĺozzameg
9. $ A veľsenyeztetési eljáľás mellőzésévelelidegeníthető lakások köľét hataľozzameg.
10. $

A vételi szźnđék
benyújtásĺĺnakmódját

II-I2.

$

A foľgalmi éľtékmegá||apítása során figyelembe veendő bérlői beruházások körét

feltételeit hattn o zza
13. $

és mellék]eteithatátozzameg.
és

me g.

Az éľtékbecsléselkészítésének,a költségek viselésének feltételeit hatátozzameg.

LL

14, $ Az értékbecslésfelülvizsgáIatának feltételeit és az értékbecslésfelhasználhatóságának
idejét hatfuozzameg.

15' $ Az eladási ajánlat kikiildéséről szóló döntés meghozata|át, és az eladási ajźn|at tartalmi
el emeit, az aj án|att kötöttsé g et határ o zza me g'

16. $ Térítésnélkül önkormányzati tlJlajđonba keriilt lakások vételarának megá||apitását
hatźxozzameg.
17. $ Térítésmellett önkormányzati tulajdonba került lakások vételáráĺak megállapítását

határozzameg.
$

A

19. $

A

l8.

vételźtregyosszegú, és részletťrzetésseltöľténő kiegyenlítésénekmódját és feltételeit

hattnozzameg.
véte|ár megfizetése sorĺĺnigényelhető kedvezmények feltételeithatfuozza meg.

20. $ A vételaľrészletekben történő megfizetése esetére akaĺnat mértékéthatátozzameg.

2I.

$

Az adásvételi

szerzoďés megkötésének időbeli feltételeit hatfuozzameg

22. $ Az adásvételi szerzođésmódosításának és megsztintetésének feltételeithatátozzameg.

23. $ HVT teriileten, az e renđeletbenmeghatźrozottaktől eltérő elidegenítés feltételeit

határozzameg.

24 . $ Hatályb a léptető és hatá|y źfi v esńo ľendelkezé sek.

T2

