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Hatźn ozati j av as|at a bizottsźE' számáÍ a:

A

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

a Képviselő-testiiletnek az

e|őtetjesztés

mestárwalrásźń.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

A Kisfalu Yagyongazdálkodó Kft. gyakoflatźlban felmeľĹilt esetek okĺĺnpontosításra szoruI az
Önkoľmányzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítéséľőlszóló |612005. (IV. 20.)
önkormiányzati

ľendelet (a továbbiakban: Rendelet).

1. A Rendelet 6.$ (2) bekezdésébenés a (3) bekezdés q) pontjában is szerepel az a
rendelkezés, hogy ,,minőségi csere útjan bérbevett bérlakást a bérleti jogviszony
megszerzésétkövető 3 évig elcserélni, 10 évig elidegeníteni nem lehet''.

2. A

Rendelet 6.$ (3) bekezdés p) pontja szeľint ,,függetlenül attól, hogy az épulet
elidegenítésrevaló kijelölése mikor töľtént, az a|ábbi klzarő feltételek fennállásáig a
lakás nem elidegeníthető:
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... az állampolgári lakáscsere űtjźn szerzett önkoľmźnyzati bérlakas, a bérleti szeruőďés
megkö'tésétől számított 3 évig.

A

Rendelet 6.$ (3) bekęzdés p) pontja a|apjźn az á||ampolgaľi lakáscsere útján szerzett
önkoľmányzati bérlakás, a bérleti szerzőďés megkĺitésétőlszámított 3 évig nem idegeníthető
el.

A vagyonkezelő és döntés-előkészítő tevékenység egyértelművé tétele okán a Rendelet 6.$ (2)
bekezdéséből töľiilni kell annak (3) bekezdésében is szereplő alábbi ľendelkęzést: ,,minőségi
csere útjĺĺnbérbevett bérlakást a bérleti jogviszony megszerzésétkövető 3 évig elcserélni, l0
évig elidegeníteni nem lehęt''.

A rendeletalkotó onkormźnyzatjoga|kotói szandékaszerint az önkormźnyzati bérlakasokkal

való visszaélésekelkerülese, illewe visszaszoľítasának célja miatt nem kíván fęlmentést adni
a 6.$ (3) bekezdes p) pontjában megfogalmazottfe|tételalól.

A

Rendelet 6.$ (4) bekezdésének módosítasa, a d) pontra történő hivatko.zĺás a jelen
rendeletmódosítást megekőzo módosítas alkalmávaltöľtént elírás korrigálásaľa szolgźl'.
Tehát az onkormányzat nem támogatja, hogy az á|Iampolgari lakáscseľe útján szęrzeIt
ĺinkoľmányzati bérlakás a béľleti szerződés megkĺitésétőIszźlmított3 évig elidegeníthďő
legyen, ezért aRendęlet (4) bekezdését az alábbiak szerint kell módosítani:
,,(4) A (3) bekezdés d) és q).s) pontjaiban megielölt L<lzárő feltételek alkalmazása a|ő| a
feladattal megbizott vagyoĺIkezolő szervezet javaslataľą a Vĺĺĺosgazdálkodási ćs Pénzügyi
Bizottság az eliďegenitésre való kijelölés utlĺn adhat felmentést. A munkaviszony fennállásáig
bérbeadott lakĺĺsesetén a munkáltatő a munkaviszony fennállásĺáról szóló igazolását a
javaslathoz csatolni kell. A q) pont esetében a tilalom alól akkor adható felmentés, ha a bérlő
a kedvezmény címénadott csökkentés összegét a béľbeaďő részérekérelem benyujt.ásáigmźr
megťlzette.,,

A

fentiekben részletezett indokok alapjćn kérem a tisztelt Képviselő-testiiletet a

rendeletmódosítás elfo gadásaĺa.

Budapest, 20|2.június 12.
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Törvényességi ellenőrzés
Rimán Edina
jegyz(5

aljegyző

:

Budapest Főváľos VIII. keľůĺletJózsefvárosĺ onkormányzatKépvĺselő-testĺiletének
... l20I2. (... ) tinkoľm ányzati rendelete

az onkoľmányzattulajdonában álló lakások elidegenítésérőlszĺólĺí1612005. (Iv.20.)
iinkoľmánvzatÍ rendelet módosításáľĺíl

Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiilete a lakások és
nem lakás céIjara szollgźiő helyiségek bérletére,valamint az elidegenítésiikľe vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54.$-ban kapott fe|hata|mazás a|apjźn az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatźrozott feladatköľében e|jźrva a
következőket rendeli el:

(l) Az Önkoľmźnyzatfulajdonábarlá|Ió lakások etidegenítéséről szóló |612005. (rV. 20.)
önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: RendeleQ 6.$ (2) bekezđéshelyébe a következő
1.$

rendelkezés lép:

az épldilet elidegenítésre való kijelölése mikor t<iľtént,az épu|et
elidegenítésre való kijelölése esetén sem lehet elidegeníteni:

,, (2) Ftiggetlenül attól, hogy

a) a lakást, lakásként, ha utcaľól is megközelíthető és tizleti tevékenységre is ďkalmas,
b) a p;áIyźuat Íftjan bérbevett szociális bérlakást és a pá|yźzat tfijáĺ bérbevett költségelvíĺ
(kontrollálĐ béľűlakast, a béľleti jogviszony megszerzésétkövető 10 évig,
c) a méltĺĺnyosságbólpźiyázatoĺkívĺil,rendkívĹili élethelyzetben lévők tészérevagy szociális

he|yzet a|apjánbéľbeadott bérlakást a bérleti jogviszony megszetzésétkövető 10 évig,
d) ha a lakás olyan épültben van, amelynek társashazi a|apitő okiratát nem nyújtotték.beaz
ingatlan-nyilvántaľtásba való bejegyzés végett,
e) ha a lakás olyan épiiltben van, amelynek a taľsashazi a|apítő okiratat e ľendeletben előírtak
szeľint ki kell egészíteni,annak elvégzéséig,
Đ harmadik személy részéreannak a bérlőnek a |akźsá! aki nyugellátásban, vagy
nyugdíjszeľíírendszeľes szociális ellátásban ľészesül és elővásaľlási jogával nem é1.''

6.$ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
^Ręndelet
,,(4) A (3) bekezđésd) és q)-s) pontjaiban megjelölt k'lzáró feltételek a|ka|mazésa a|ő| a
feladatta| megbizott vagyonkezelő szervezet javaslatźra, a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság az e|iđegeĺlltésrevaló kijeliilés utlĺn adhat felmentést. A munkaviszony fennállásáig
béľbeadott lakás esetén a munká|tatő a munkaviszony fennállásáról szóló igazo|ásźt a
javaslathoz csatolni kell. A q) pont esetében a tilalom alól akkor adható felmentés, ha a bérlő a
kedvezmény címénadott csökkentés összegét a bérbeadó rész'érekéľelem benýjtĺásáig már
(2)

megťtzstte.,,

(3)

A Rendelet 6.$

..(6)

(6) bekezdés helyébe a következő ľendelkezés lép:

A

felmentés megadása feltételekhez is köthető, melyeket ilyen értelmű döntés esetén az
adásvételi szerződésben is ľögzíteni kell.

A 6.

$ (3) bekezđésq) r) és s) pontjai esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság az
elidegenítési tilalom alól felmentést adhat akkor is, ha a bér|ő a keđvezménycíménadott

csökkentés összegét nem fizette meg, de abban az esetben a béľlő a forgalmi érték|00 yo-át
kĺjteles vételfukéntmegfizetni. A vételaľmegfizetéséľesemmilyen kedvezmény nem adható.''

2. $

Ez

a rendelet 20 |2.

j

úlius 2- źn |ép hatźiyba.

Budapest, z}|f.június ...

Rimán Edina
jegyzĺ5

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Indokolás

A

Kisfalu Yagyongazdálkodó Kft. gyakorlataban felmerü|t tapaszta|atok, esetek teszik
sztikségessé az Önkoľmáĺyzat fulajdonában á1ló lakások elidegenítéséľőlszóló |612005. (Iv.

20.) önkormanyzati rendelet ( a tovabbiakban: Rendelet) pontosítasát, módosítasát.

1.$ (1) bekezdéséhez: a Rendelet ó.$ Q) bekezdésének zérő tagmondata logikailag nem
eľTe a helyľe, ezért tĺiľölni sziikséges.

illik

1.$ (2) bekezdéséhezi a Rendelet 6.$ (4) bekezdésénekmódosíttĺsa, a d) pontľa történő
hivatkozás a jelen rendeletmódosítast mege|óző módosítás ďkďmával töľtént elírás
konigálására szo|gá|. Az Önkoľmźnyzatjogalkotói szándéka szerint az onkoľmźnyzati
bérlakásokkal való visszaélések elkeľülése' illetve visszaszoľítasanak céIja miatt nem kívan
felmentést aĺ{ni a 6
6 í'?) hekezdés n\ nontiában mesfopalmazott-feltétęl alól.
".J\-,,ť,ť-^^'J--*.^..-o--o-----

Az

onkormányzat nem támogatja, hogy az állampolgĺáĺi lakáscsere útjan szetzett
önkoľmányzati béľlakás a bérleti szerződés megkötésétől számított 3 évig elidegeníthető
.kell
legyen, ezért a Rendelet (4) bekezdésébena d) pontľa ttirténő hivatkozást p) pontra
javítani.

A

Rendelet 6.$ (4) bekezdésénekkiegészítését(,,A q) pont esetében a tilalom alól akkoľ
adható felmentés, ha a bérlő a kedvezmény címénadott csĺikkentéscisszegét a bérbeadó
részéte kéręlęm benyujtasáig már megfizette.'') u indokolja, hogy a minőségi csere jogcímén
kt'tött bérleti szerződéssel rendelkezőbérlő szźmlźraelőírt10 éves elidegenítésitilalom alól a
kedvezményes vételár megfizetése esetén felmentést adhasson a tulajdonos nevében eljaľó
Varosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság.
1.$ (3) bekezdéséhez: a Rendelet 6.$ (6) bekezdésének kiegészítéséta vagyonkezelő szervezet

döntés.előkészítő munkájanak egyéľtelművététele indokolja, miszeľint ha a bérlő a
kedvezmény címénadott csökkentés ĺisszegétnem ťlzette meg, abban az esetben a forgalmi
érték|00 %.át köteles vételĺĺrkéntmegfizetni az elidegenítésitilalom alóli felmentés
megadása esetén.

(Iv.20.) Budapest Józsefváľos
onkoľmányzati ľendelet
az onkoľm ány zat tulaj donába n á.Jlről

16 12005.

lakások elidegenítéséľől

6.$

Budapest.Főváľos VIII. keľület
JĺĎzsefváľosi O nko rm ány zat Képviselő.
testületének
... 12012. (. ..) łinkoľmányzati ľendelete
az onkoľm ányzat tulajdonában álló
lakások elidegenÍtéséľőlszĺóIó 16/2005. Gv.
20.) tinkoľm ányzati ľen delet
módosításáról
6.$

az

(2)

(2)

épület elidegenítésre való kijelölése esetén sem
lehet elidegeníteni:

lehet elidegeníteni:

Függetlenül attő|, hogy aZ épü|et
elidegenítesre való kijelölése mikor történt, az

a) a

lakást, lakásként, ha utcáľól is
megközelíthető és üzleti tevékenységľeis
alkalmas,

b) a

náńvázzt útián béľbevett szociális
bérlakást és a pźůyźaatiÍjźnbérbevett
költségelvíĺ(kontrollált) bérű lakást, a bérleti

jogviszony megszerzésétkövető 1 0 évig,
c) a mé|tányosságból pźůyźaatonkívül,
rendkíviili élethelyzetben lévők részérevagy
szociális he|yzet a|apjźn bérbeadott bérlakást a
bérleti jogviszony megszerzésétkövető 1 0 évig,
d) ha a lakás olyan épültben van, amelynek
trĺrsashrĺzi a|apitó okiratát nem nyrijtottźk' be az
in

gatlan-nyi

e)

|v

ántartźsba v a|ő bejegy zés végett,

ha a lakás olyan épiiltben van' amelynek a
társashézi alapító okiratrát e rendeletben előírtak
szerint ki kell egészíteni,annak elvégzéséig,
harmadik személy részéreannak a bérlőnek
a lakását, aki nyugellátásban, vagy nyugdíjszenĺ
rendszeres szociális ellátásban részesül és
elővásĺárlási jogával nem él,
minőségi csere útján bérbevett bérlakást a bérleti

Đ

jogviszony megszerzését követő

3

évig

aZ

épület

épület
Fůiggetlenül attól, hogy
elidegenítésre való kijelölése mikor történt, az
épület elidegenítésrevaló kijelölése esetén sem

a) a

lakást, lakásként, ha utcáról is
és üzleti tevékenységreis

megközelíthető

alkalmas,
b) a páůyźaatútján bérbevett szociá|is bérlakást
és pźůyźnatútján béľbevett költségelvtĺ

a

(kontľollált) bériĺlakásĹ a bérleti jogviszony
megszerzését követő l0 évig,
c) a méltányosságból pźůyźaatonkíviil,
rendkívüli élethelyzetben lévők részérevary
szociális he|yz'et a|apján béľbeadott béľlakást a
bérleti jogviszony megszerzésétkövető 10 évig,
d) ha a lakás olyan épültben van' amelynek
társasházi a|apítő okiratát nem nýjtották be az
ingatlan-nyilvántartásba

való bejegyzés végett,

e) ha a lakás olyan épüItben van, amelynek a

térsashźzialapító okiraüít e rendeletben előíľtak
szerint ki kell egészíteni, annak elvégzéséig,
f) haľmadik személy részéreannak a bérlőnek a
lakásáĹ aki nyugellátásban, vagy nyugdijszeru

rendszeres szociá|is el|átásban részesiil és
elővásárlási jogával nem él.

i

elcserélni, 10 évig elidegeníteni nem lehet.

(3)

FÍiggetlenĺilattó|, hogy

elidegenítésre való kijel<ilése mikor történt, az
atźtbbi kizárő feltételek fennállásáig a lakás nem
elidegenÍthető:

a)

amíg aZ

onkoľmányzat költségvetési

szervének rendelkezése a|att źi|,

b) amíg rá vonatkozőan az elidegenítési és
terhelési tilalom fennáll,
c) ha a lakásra vagy az épületre az épitésugyi
hatóság hatźrozott idejíi, illetve ideiglenes
fennmaľadási engedélý adott,
d) amíg határozott időre vagy feltétel
bekövetkezéséig van bérbe adva,
e) amlg a berloleneK az

(3)

Függetlenül atÍő|, hogy aZ épiilet
elidegenítésre való kijelölése mikor tortent, az
alábbi kizáró feltételek fennállásáig a lakás nem
elidegeníthető:

a)

amig az

Önkoľmányzat költségvetési

szeľvének rendelkezése a|att źil.,

b) amíg rá vonatkozóan

terhelési tilalom fennáll,

az

elidegenítésiés

c) ha a lakásra vagy aZ épületľe az építésugyi

hĺóság hatźrozott idejű, illetve

ideiglenes

fennmaradási engedélý adott,

d)

amíg határozott időľe vagy

feltétel

bekövetkezéséig van béľbe adva,

e)

amíg a bérlőjének az

onkormányzattal

szemben bárminemtí tartozása van, ideéľtvea
közszolgá"|tatók felé fennálló tartozásokat is,
kivéve
tartozÁs átiitemezéséró|
megállapodás történik,

szemben bárminemií tartozźsa van, ideéľtvea
közszolgáltatók felé fennálló tartozásokat is,

felmondásľa került és a felmondási idő nem járt
le vagy a kiürítésreirányuló jogvitás eljĺárás
jogerősen nem fejeződött be,
g) a bérleti dijat vagy a bérleti jogviszony más
elemét érintő jogvita jogerős befejezéséig,
h) ha a lakással kapcsolatos jogszabályban
előírt, vagy szerződésben vállalt kö'telezettséget
a bérbeadó felhívásra sem teljesítették, amíg a
béľlő(hasznźůćl)a kötelezettségének eleget nem
tesz,
i) építésrendészetieljárással vagy eÍTe okot adó
körülménnyel érintett, az e|járás jogerős és
végrehajthatő határozattal történő befejezéséig
vagy az eljĺárásra okot adó körĺilmény

felmondásra került és a felmondási idő nem járt

ha a

Đ ha

a rá

vonatkozó béľletiszeruődés

megszüntetéséig,
álta|akitásra, korszenĺsítésre,felújításra,
bontĺĺsrakijelölt épületben van' amíg a
munkálatokat nem végeztékel,
k) ha a lakást magátba foglaló épület IIVT

j) ha

területen van' amíg az épületre

a

l) ha

megtiltotta,

vonatkozó előírások érvényesek,

annak elidegenítéséta
amígatilaĺomfennáll,

m) ha többszörös

Kt.

ľIVT-re

bérlőkijelölési jog áll fenn.

o) a bérleti szetzodés keltétől

szamított 3

hónapon belül.

p) az

áilampo|gźri lakáscsere útján szerzett
önkormányzati bérlakás, a bérleti szerződés
megki'tésétől szĺímított3 évig,
q) ha lakásra minőségi csere jogcíménkötöttek
bérleti szeľzödést, és a bérlő źúta|ťlzetendőlakás
forgalmi értékkülönbözet összegét _ a szociális
ügyeket gyakorló bizottsźryjavaslata alapjan _ a
fu laj donosi j ogokat gyakorló bizottsáę báľmely
méľtékigcsökkentette, a bérleti szerzódés
megkötésétől sámított 10 évig,
r) ha a lakás bérleti szerződése hatźrozott időre,
előbérleti jog bizosításával szólt, és a szerződés
|ejźtrtáúkövetőn a béľlő nem tudta a szerződés

megkötni,

de a

szerződést akadáůyoző

köľiilményeket megszuntette, az ismételten
megkötött a bérleti szerződés esetében annak
megkötésétő| szźmitott 10 évig, valamint
s) azon esetekben amikor a béľletiszerződést
bérbeadó felmondta, de a bérlő tartozását
kiegyenlítette és ismét bérleti szerzódést kötött,

a bérleti szerződés
számított 10 évig.
megkötésétől
esetében annak

az

isméte|ten megkötött

(4)

A

kivéve ha a tartozźts átütemezéséről megállapodás

történik,

Đ

ha a rá

vonatkozó bérleti szerződés

le vagy a kiürítésre irányuló jogvitás

eljárás

jogerősen nem fejeződött be,
g) a bérleti díjat vagy a bérleti jogviszony más
elemét érintő jogvita jogerős befejezéséig,
h) ha a lakással kapcsolatos jogszabálýan előírt,
vagy szerződésben váů|a|t kötelezettséget a

bérbeadó felhívásra sem teljesítették, amíg a
béľlő (hasznáůő) a ktitelezettségénekeleget nem
tesz,
eljárással vagy erTe okot adó
i) építésľendészeti
körülménnyel érintett, aiz eljĺáľasjogerős és
végrehajtható hatźrozatta| történő befejezéséig
vagy az eljárásra okot adó körii|mény
megsziintetéséig,

j) ha

źia|akítźsra,korszerűsítésre, felújíüásra,
van' amíg a
munkálatokat nem végezték el,
k) ha a lakást magába foglaló épület HVT
tertileten van' amíg az épületre a ľTVT-re
vonatkozó előírások éľvényesek,
l) ha annak elidegenítéséta Kt. megtiltotta, amíg
a tilalom fennáll,
m) ha tobbszörös bérlőkijelölési jog áll fenn.
o) a bérleti szerzőđéskeltétől szímított 3
hónapon beliil.
p) az ái|ampo|gźri lakáscsere útján szerzett
önkormányzati bérlakás, a bérleti szerzodés

bontásra kijelölt épületben

me gkötésétő | szÁmitott 3 év i g,

q) ha lakásra minőségi csere jogcíménkötöttek
bérleti szmzadést, és a bérlő áita|ťlzetendő lakás
forgalmi értékkůilönbözet összegét _ a szociális
ügyeket gyakorló bizottság javas|ata a|apján _ a
tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottság báľmely
béľleti szerzódés
méľtékigcsökkentette,
me gkötésétő l szźtmitott l 0 évig,
r) ha a lakás bérleti szerződése határozott időre,
előbéľleti jog biĺosításánal. szó|t és aszerzodés
|ejártáú követőn abér|ő nem tudta a szerződés

a

megkötni,

de a

szerzodést akadźůyoző

körülményeket megszíjntette, az ismételten
megkötött a bérleti szerzśdésesetében annak
megkötésétő| számított 1 0 évig, valamint
s) azon esetekben amikor a bérleti szprződést
bérbeadó felmondta, de a bérló tartozását
kiegyenlítette és ismét bérleti szerzódést kötött,
az ismételten megkötött a bérleti szerződés
esetében annak megkötésétől szímított 10 évig.

(3) bekezdés p) és q)-s) pontjaiban (4)

A

(3) bekezdés d) és q).s)

pontjaiban
megjelölt kizátrő feltételek a|ka|mazása alól a

megjelölt kizátrő feltételek a|ka|mazása a|ő| a
feladattal megbízott vagyonkezelő szervezet feladattal megbizott vagyonkezelő szervezet
kodási és Pénzüeyi
iavaslatĺára. a Vá
kodási és
iavas|atáru a Yá

Bizottság az elidegenítésľe való kijelolés után
adhat felmentést. A munkaviszony fennállásáig
bérbeadott lakás esetén a munkáltató a
munkaviszony fennállásáról szóló igazo|ásźft a

javaslathoz csatolni kell.

Bizottsźtg az elidegenítésre való kijelölés után
adhat felmentést. A munkaviszony fennállásáig

bérbeadott ĺakás esetén a munkáltató a

munkaviszony fennállásáról szóló igazo|ását a
javaslathoz csatolni kell. A q) pont esetében a
tilalom alól akkoľ adható felmentés, ha a béľlő
a kedvezmény címénadott cstikkentés iisszegét
a béľbeadó részéľekéľelem benyújtásáig máľ
megÍizeĹte.

felmentés megadása feltételekhęz is (6) A felmentes megadása feltételekhez is
köthető, melyeket ilyen éľtelműdöntés köthető, melyeket ilyen ćrtelmiĺ dĺintés
adásvételi szeľződésben is
esetén
adĺásvételi szerződésben is esetén
rögzíteni kell.
rögzíteni kell.
A 6. $ (3) bekezdés q) r) és s) pontjai A 6. $ (3) bekezdés q) r) es s) pontjai
esetében a tulajdonosi jogokat gyakoľló esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló
elidegenítésitilalom ďól
bizottság
elidegenítésitilalom alól bizottság
felmentést adhat, de a bérlő a foľgalmi éĺék felmentést adhat akkor is, ha a béľlő a
ql|nt.ŕ
lnÍ| o,/^-ó,+ lzÄfolac vá+F|átvÄnt
maaÍizalni
|.oĺ|ĺrozmÁnrr
nímÁn
nsłi|ĺ|rpnfós
Y VtVrU\Vrl!
^
vételar megfizetéséľesemmilyen tisszegét nóm Íizette meg, de abban az
esetben a bérlő a foľgalmi éťtékl00 %-át
kedvezménv nem adható.
köteles vételáľkéĺrtmegfizetni. A vételĺír
megfizetesére semmilyen kedvezmény nem

(6)

A

az

az

az

az

adható.

