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Tisztelt Képviselő-testiilet!
I. Tényállás és döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

2015. július 01. napjától igényelhető a Családok otthonteremtési Kedvezménye (továbbiakban:
CS9K), amely a korábbi lakásépítésítámogatás átalakításáva| már lehetoséget biztosít haszná|t
lakás vásárlásra is.

A CSOK

folyósításában e|játő bankokkal történt egyeztetések során kialakult szeľződéskĺjtési
feltételek teljesítéséhezaz onkorméĺnyzat tulajdonában á1ló lakások elidegenítéséľolszóló 33/2013.
(VII. 15.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2I. $ (9) bekezdésének módosítása
szükséges, amely során a vevő kéľéséretulajdonjog fenntartással, illetve fiiggőben tartással nem
csak banki hitel felhasznäIása, hanem a CSOK igénybevételeesetén is lehet adásvételi szerződést
kötni.
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A

fentięken túlmenően a Rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontjának módosítása is sztikséges,
tekintettel ana, hogy jelenleg a Palotanegyedben (HVT III. terület) a határozatlan idejiĺ bérleti
jogviszonnyal ľendelkező bétIi5k a forgalmi érték100%-át jelentő vételáron vásárolhatják meg
bérleményeiket, míg a hatźltozott bérleti jogviszonnyal rendelkező bérllilk esetében a véte|ár a
forgalmi érték95%-a. Javasolt a Rendelet 19. $ (3) c) ponda esetében a HVT III. terĹiletén
elhelyezkedo,hattltozott időre bérbe adott lakások vételárat 95 %o-rő| 100 %o-ramódosítani.

II. A beteľjesztésindoka
A Rendelet módosítása

a

Képviselő-testtilet hatásköre.

III. Döntés célja, pénzĺigyihatása

A

Rendelet módosításával szélesębb körben újabb, a véte|ćtr teljesítéséhezigénybe vehető áIlami
támogatás vonható be a fizetési feltételek kozé, aĺrlely feltétel bővítésa bérlők részéro|akfu avételi
szándékot is növelheti, ezáIta| az onkormáĺyzathoz több, elidegenítésbĺilszátmaző bevétel folyhat

be.

IV. Jogszab ályÍ kłirny ezet

A Képviselő-testtilet hatásköre a Magyarország helý onkormányzatairő| szó|ő 2011. évi
CLxxxx. törvény 13. $ (1) bekezdés 9. pontján és a 42. $ l. pontján, valamint a lakások és

helýségek bérletére, valamint az e|íđegenítéstikre
vonatkozó egyes szabźiyokről szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény 54. $ bekezdésénalapul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében szeľeplő
önkoľmányzati rendeletet elfo gadni szíveskedj en.
Budapest, 2015. november 20.

Törvényességi ellenőrzés

:

Danada-Rĺmán Edĺna

a|jegyző

Melléklet:
7.szźmű melléklet:
2.szétmí melléklet:
3.számű melléklet:
4.számí melléklet:

ręndeletmódosítás
indokolás
hatásvizsgá|at
kéthasábos összehasonlítás
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A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja: ......
Danada-Rimán Edina
jegyzó
tartós távollétében
dr. MészźtrErika a|jegyző

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi OnkoľmányzatKépviselő-testületének
.../20t5. (......) tinkoľmányzati ľendelete
az onkoľmányzattulajdonában álló takások elĺdegenítéséľől
szćió3312013. (WI. 15.) önkoľm'őnyzati
rendelet módosításáľól

A Budapest Fóváros VIII. keľülęt Józsęfuáľosi onkormányzat Képviselő.testülęte az A|aptőrvény 32. cikk
(2) bekęzdésébenfoglalt feladatkorében e|járva, a lakások és helyiségek béľletére'valamint aZ
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ltv.) 54. $-ában, valamint a Magyarország he|yi onkormányzatairól sző|ő 2011. évi
CLXXXD(. t<irvényben (továbbiakban: Mötv.) kapott felhata|mazás a|apjáĺ a kĺjvetkező rendeletet alkotja:

Az onkormányzat

í-irajďonćhan źt||ő lakások elidegenítésérőlszóló 33120|3 (VII.l5.) önkoľmányzati
rendelet (a továbbiakban Rendelet) 19. $ (3) c) pontja helyébe a következo rendelkezés lép:

1.$

,,19. $ (3) c) Az a) b) pontokban meghatározott eseteken tti, a hatáľozott időľe szólóan vagy feltétel
bekövetkezéséig béľbeadott lakást bérlője részérea foľgalmi érték95 oÁ-nak megfelelő vételáľon lehet
eladni, kivéve a řIVT III' teľületén elhelyezkedő lakást, amely esetében avéte|źlra forgalmi érték|00 oÁ-a.,,
2.$

A Rende|et 2I.

$ (9) bekezdés helyébe a

következő rendelkezés lép:

,,21. $ (9) Amennyiben a vevő az (1) a) szeľinti véte|árat banki hitelbő|, vagy családok otthontęľemtési
kedvezményének felhasználásával ťtzeti meg, l
az adásvételi szerződést 60 napos ťlzetésihatáľidő
'gy
kikötése mellett tulajdonjog fenntartással vagy fiiggőben tartással kell megkötni. Ez esetben a vevő avéte|ár
20 o/o-źLt foglaló címénfizeti meg az e\adó tészére. Ha a teljes vétę|źraz adásvéte|i szerződés a|áírźsátkĺjvető
60 napon belül nem kerül kiegyenlítésľe,a további 30 nappal a vevő kéréséremeghosszabbítható avéte|tt
megfizetéséľevonatkoző hatźlridő' A 61. naptó| avéte|ár teljes kiegyenlítéséigigénybe vett időszakra vevő
köteles kamatot ťlzetni, amely mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal' A vevő a teljes véte|ár
kiegyenlítéséigköteles a béľletidíjat megfizetni. A tulajdonjog bejegyzéséhez a megbizott vagyonkeze|ó
szęryezet a teljes vételár bęérkezését,valamint a bérleti đijmegťlzetéséľevonatkozó nullás igazolás
benyújtását kĺjvető 5 napon beli'il köte|es kiadni ahozzźĄáruló nyilatkozatot. Amennyiben a teljes vételáľ nem
keľtil kiegyenlítésľe,úgy a vevő meglévő béľletiszerzódése alapján továbbra is a lakás béľlője maľad.''
3. $ E rendęlęt 2015. decembeľ 15. napján lép hatályba és abatá|yba lépéstkövetó napon hatá|yát veszti.
Budapest,

Danada-Rimán Edina

jegyzo

tartós távollétébęn
dr. Mészár Eľika

a|jegyző

dr. Kocsis Máté

polgármester
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INDOKOLAS
Altalános indokolás

A dontés célja, hogy

a ľendelet megalkotásźwa| a kormány á|talbevezetett, a családok támogatását
cé|ző intézkedések az onkormányzati|akásbér|ők számára is eléľhetőek legyenek, illetve egyensúly

teremtsen ahatátozatlan idejrí és ahatźrozott idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkezo bérlők között.
Részletes indokolás
1. $-hoz

A

rendelkezés módosításával azon bér|ok, akik határozott idejű bérleti jogviszonnyal terhelt
béľleményrevonatkozó vételi kérelmrikľe felmentést kapnak a rendeletben rogzitett elidegenítési
tilalom a|ő|, a hatályos ręndelkezések szęrint 5 oÁ-ka| alacsonyabb vételáron vásárolhatják meg
béľleményüket,mint azok a bérlok, akik hatźĺtozat|anidőre sző|ő bérleti jogviszonnyal
rendelkeznek, és így semmilyen elidegenítési tilalom nem vonatkozik rájuk, de béľlęményükHVT
III. területen helyezkedik ęl' A ľendelet a|apján a HVT III. teľtileten elhelyezkedohattltozatlan idejű
komfortos vagy összkomfortos lakásbérlemények véte|trát a forgalmi éľték100 Yo-a képezi. A
rendęlet 19. $ (3) c) pontjának módosítása egységesíti a szabá|yokat.
2. $-hoz

A ľendelkezés módosításával a kormány által biztosított családokat támogatő intézkedések,
juttatásokelérhetővéválnakazoĺ.lkormányzatilakásbér|okszttmttra.
3. $-hoz
Hatá|yb a léptető rende lke zé st l'arta|maz'
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HatásvizsgáIat

A jogszabály előkészítésesorán figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szőIő 2010. óvi CXXX
törvény 17. $ (l) bekezdése előírja, hogy rendeletalkotásnál előzetes hatásvizsgá'latot kell lefolyatni
- társadalmi, gazđasági,költségvetési hatás;
- kĺirnyezeti és egészségikövetkezmények;
- adminisztrativ terheket befolyásoló hatás;
- jogalkotás szükségessége,a jogalkotás elmaradásának várható következményei;
- a jogszabźiy a|kalmazásához szükséges szemé|ý, szervezeti,tfugý és pénzügý feltételek
tekintetében.

A hatásvizsgźiatot

a

rendelettęrvęzet I. $ és 2. $-ai tekintetében kell lefolytatni.

1.) Társadalmi, gazdasági, ktiltségvetésĺhatás: a ľendeletnek kismértékűnegatív táľsadalmi
hatása van, tekintettel ana, hogy a hattlrozott idejtí bérleti jogviszonnyal ľendęlkęző bérlők a
jövőben 5 %o-kal magasabb vételáron fudják megvásárolni a lakásaikat, ezzel viszont pozitív
hatásként megjelenik az egyensu|y biztositása a határozat|an idejű és a hatfuozott idejiĺ bérleti
jogviszorrnyal rendelkező bérlők kozött. További pozitiv hatásként jelenik ffi98, hogy
kiszélesedik azon személyek köre, akik a Családok otthonteremtési Kedvezményétigényelni és
lakásvásárlástlhoz felhasználni tudják. A rendeletnek pozitív gazďasági, költségvetési hatása
van, mivel a véte\ár méľtékéneknoveléséve|no az onkormányzathoz ilyen téren befolyó
bevétel, a Családok otthonteľemtésiKedvezményénekigénybevételévelnő a vevők kĺiľe,mivel
azonbér\ők is meg tudják vásáľolni bérleményüket, akik a véte|fuat csak az állami támogatás
igényb evételéveltudj ak megťlzetni.

2.) Köľnyezeti és egészségikiivetkezményeĺ: A rendelet szempontjából nem releváns kérdések.
3.) Adminisztratív teľheket befolyásoló hatása: A rendelet szempontjából nem releváns kérdés.
4.)

jogszabály megalkotásának szükségessége,a jogalkotás elmaľadásának váľható
következményei: A ľendelęt megalkotása az egységes ľendelkezések biztosítása és a kormány

A

rendelkezéseinek igénybevét e|éhęz elengedhetetlen.

5.) A jogszabály a|kal.mazásához sziikséges személyi, szervezeti, táľgyi és pénzügyĺfeltételek:
A rendelet megalkotása nem igényli többlet szeméIyi, szervezęti tárgý és pénzügý feltételek
biztosítását.
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.../20 1 5. (......) önkormdnyzati ľendelete

az Önkormónyzat tulajdonúban álló lakósok
elidegenítésérőlszóló 33/2013. (WI l5.)
ii nkormóny zatí ľendelet mó do sítds áró I

I.s A,

onkormcinyzat tulajdonában áĺtó lakások

elidegenítéséről szóIó
re. (s)
c) Minden más esetben határozott időľe szólóan
vag1l feltétel bekövetkezéséig bérbe adott lakást
bérlője részéreaforgalmi érték9S%-nak megfelelő
vételciron ĺehet eĺadni.

]9,

s

(3)c)

a vevő az (1) a) szerinti véteĺárat
banki hitelből fizeti meg, úg,, az adásvételi
szerződést 60 napos fizetési határidő kikötése
mellett tulajdonjog fenntartással kell megkötni. Ez
esetben a vevő a vételár 20 %-át foglaló címén
fizeti meg az eladó részére. Ha a teljes vételár az
adósvételi szerződés aláírásót kovető 60 napon

Az a) b) pontokban

meghatározott

bekovetkezéséigbérbe adott ląkóst bérlője részérea
forgalmi érték95 %o-nak meýlelő vételáron lehet
eladni, kivéve a HVT III' területén elhelyezkedő
Iakást, amely esetében a vételár a forgalmi érték
100 %o-a..

Rendelet

módosul:

(9) Amennyiben

(VII.15.)

eseteken túl, a hatdrozott időre szólóan vagyfeltétel

2's A
21.5

33/2013

önkormányzati rendelet (a tovabbiakban Rendelet)
19' s (3) c) pontja az aĺábbira módosul:

2].

sg

bekezdése az alábbira

a vevő az (1) a) szerinti
vételárat banki hitelbőI, vagy családok

21.s

e)

Amennyiben

ottho nteremtési ke dvezmény éne k

felhaszndldsdval

fizeti meg, úgłaz adásvételi szerződést ő0 napos
fizetési határidő kikotése mellett tulajdonjog

fenntartással vagł fiiggőben tartdssal kell
megkotni. Ez esetben a veyő a vételór 20 %-ót
belül nem kerül kiegłenlítésre,a további 30 nappal foglaló címénfi'zeti meg aZ eladó részére.Ha a
a vevő kéréséremeghosszabbítható a vételór teljes vételár az adásvételi szerződés aláírását

megfizetésérevonatkozó határidő. A 61. naptóI a kovető 60 napon beĺiil nem keľül kieglenlítésre,a
vevő kérésére
vételár teljes kiegłenlítéséig
igénybe vett időszalĺľa további 30 nappal a

vételár megfizetésére
mértéke meghosszabbítható a
jeglbanki
határidő.
A
61.
naptól a vételár teĺjes
A
vevő
a
vonatkozó
alapkamattal'
megegłezik a
igénybe vett időszalĺľą vevő köteles
teljes vételar kiegłenlítéséig
köteles a bérleti díjat kiegłenlítéséig
megfžzetni, A tulajdonjog bejeglzéséhez a megbízott kamatot fizetni, amely mértékemegegłezik a
vagyonkezeĺő szervezet a teljes vételár beérkezését, jegłbanki alapkamattal. A uevő a teljes vételár
valamint ą bérleti díj megfizetésére vonatkozó kieglenlítéséigköteles a bérleti díjat megfizetni. A
megbízott
nullás igazolós benyújtását kovető 5 napon belüI tuĺajdonjog bejegłzéséheza
vagyonkezelő
szeľvezet
a
teljes
vételár
beérkezését,
nyilatkozatot.
ktjteles kiadni a hozzájáruló
Amennyiben a teĺjes vételár nem kerül valamint a bérleti díj megfizetésére vonatkozó
kieg,lenlítésre, úgy a vevő meglévő bérleti nullás igazolás benyújtósát kovető 5 napon belül
szerződése aĺapján továbbra is a lakńs béľlője köteles kiadni a hozzájáruló nyilatkozatot'
Amennyiben a teljes vételár nem keriil
marad.
kieglenlítésre, úgy a vevő meglévő bérleti
szerződése alapján továbbra is a lakás bérlője
vevő köteles kamatot fizetni, amely

marad.

