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A lakasok es nem lakas celjara szolgal6 helyisegek berletere, valamint az 
elidegenitesukre vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1994. evi XVII. tOrvennyel 
m6dositott 1993. evi LXXVIII. tOrvenyben (tovabbiakban: Ltv.), tovabba Otv. 79. §. 
b.) pontjaban kapott felhatalmazasa alapjan Budapest-Csepel Onkormanyzata 
Kepvisel6-testUlete (tovabbiakban: Kt) a Budapest-Csepel Onkormanyzata 
tulajdonaban a1l6 nem lakas celjara szolgal6 helyisegek elidegenitesenek felteteleir61 a 
kovetkez6 rendeletet alkotja. 

ALTALANoSRENDELKEZESEK 

A rendelet hatalya 

1. §. 

A rendelet hataIya Budapest-Csepel Onkormanyzata (tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonaban a1l6 nem lakas celjara szolgal6 helyisegekre terjed ki. 

Nem lakas celjara szolgal6 helyiseg 
tulajdonjoganak megszerzese 

2. §. 

Az onkormanyzat a tulajdonaban a1l6 nem lakas celjara szolgal6 helyisegeket a 3-4-5. 
§-ban foglaltak kiveteIevel nem idegeniti el. 

3. §. 

(1) Az onkormanyzat a tulajdonaban a1l6, hatarozatlan id6re berbe adott, illet6leg 
1994. januar 1. utan hatarozott id6re berbe adott nem lakas celjara szolgal6 
helyiseget akkor idegeniti el, ha az adott lak6epiilet teljes magantulajdonba 
keriilesenek a benne lev6 helyiseg, helyisegek elidegenitese a feltetele. 

(2) Az	 elidegenites soran a berl6tarsak az egyezseguknek megfelel6 mertekben 
valamennyien tulajdonossa vaIhatnak. 



4. §.
 

(1) Az onkornl£inyzat a tulajdomiban £1116 nem lakas celli iires albetetet, amely vegyes 
tulajdonli lak6epiiletben van es korabban a lak6k kozos hasznalataban volt a 3. §. 
(1) bekezdeseben foglalt feltetel teljesitese nelkiil a tarsashazkozossegnek 
elidegeniti. 

(2) Ha az (1) bek.-ben meghatarozott helyiseg(-ek-)nek ber16je van - a 3. §. (1) bek
ben foglalt feltetel ·teljesiilese eseten - a ber16 reszere az onkormanyzat eladasi 
£Uanlatot tesz. Az eladasi ajanlat eredmenytelensege eseten az onkormanyzat a 
helyiseget a tarsashazkozossegnek idegeniti el. 

5. §. 

Az tires, berbeadassal nem hasznositott helyiseg akkor idegenithet6 el, ha az epiiletben 
csak egy helyiseg van, vagy az epiiletben lev6 valamennyi helyiseg egyidejiileg 
ertekesithet6. Az elidegenites licites palyazattal t6rtenhet. 

A nern lakas celjara szolgal6 belyisegek eladasi ara 

6. §. 

(1) A rendelet 4-5. §-aban meghatarozott, tovabba az el6vasarlasi jog alapjan 
tulajdonossa val6 ber16 reszere tOrten6 elidegenites eseten a helyiseg eladasi ara a 
hivatasos ertekbecsl6 altaI 3 h6napnal nem regebben keszitett ertekbecslesben 
mega11apitott forgalmi ertek. 

(2) Az 5. §-a szerinti eladas eseten eladasi arkent a licitalassal kialakitott arat ke11 
megfizetni. 

(3) A	 4. §. (1) bekezdese szerinti iires helyiseg eladasakor, valamint a (2) bekezdes 
alapjan, ha a ber16 reszere tOrten6 eladasi ajanlat eredmenytelensege utan kerlil sor 
a tarsashazkozosseg reszere tOrten6 elidegenitesre a vev6 csak a tarsashazkozosseg 
lehet es az adas-veteli szerz6des megkotesekor az egesz eladasi arat koteles 
megfizetni. 

(4) A polgarmester az el6vasarlasi joggal rendelkez6	 ber16 reszere, tovabba az 5. §. 
alkalmazasakor - kiilon kerelemre - az eladasi ar megfizetesere maximum I evig 
terjed6, 4 egyenl6 reszben tOrten6 reszletfizetesi kedvezmenyt biztosithat. 

(5)	 * 



,----------------_._...._~....-

Eljarasi szabalyok 

7. §. 

(1) A Kt.	 a nem lakas celjara szolgal6 helyisegek eladasanak elokeszitesevel es az
 
adas-vetelt koveto feladatok ellatasaval a Budapest-Csepel Onkormanyzata
 
vagyonkezelo szervezetet: CSEVAK Kft.-t (tovabbiakban: Lebonyolit6) bizza meg.
 

(2) A Lebonyolit6 a sztiksegszerii elokeszito es bonyolitasi feladatok ellatasara kUlso
 
szervezettel szerzodest kothet. Az 5. §. szerinti elidegeniteskor a licitalashoz
 
koteles kozjegyzo kozremiikodeset igenybe venni.
 

(3) A Lebonyolit6 egyeb feladatai: 
- a 3. §. (1) bek.-ben meghatarozott feltetel teljesUlesenek folyamatos vizsgalata, 
- a 4. §. (1) bek.-ben meghatarozott elidegenites elokeszitese, eladasi ajanlat 
megkUldese az Ltv. eloirasai szerint, 
- a 4. §. (2) bek.-ben meghatarozott berlo reszere eladasi ajanlat megkUldese az Ltv. 
eloirasai szerint, 
- az tires helyisegekrol havonta irasos tajekoztat6 keszitese a polgarmester reszere. 

8. §. 

(1) A rendelet 5. §-aban megjelolt elidegenites soran a 6. §. (1) bek.-ben meghatarozott 
forgalmi ertek a licitalas indul6 osszege, adas-veteli szerzodest, azzal a licital6val 
kell kotni, aki a banatpenz befizetese utan a kikialtasi arhoz viszonyitva a 
legmagasabb osszegii veteli ajanlatot teszi. 

(2) A licitalasi eljarassal veteli jogot szerzot reszletfizetesi kedvezmeny nem	 illeti, 
koteles a vetelar egeszet az adas-veteli szerzodes alairasakor kell megfizetni. 

(3) A Iicitalas nyertesenek 30 nap all rendelkezeserc arra, hogy a vetelarat megfizesse 
es az adas-veteli szerzodest megkosse. A hatarido sajat hibab6l eredo elmulasztasa 
eseten a befizetett banatpenzt elvesziti es automatikusan a licitalas 2. helyezettje 
lep a helyebe. 

(4) A licitalasi eljaras lefolytatasa utan kovetkezo testUleti Ulesen a polgarmester a Kt.
nak tajekoztatast ad. 

9. §. 

(1) Az adas-veteli szerzodesben az elad6 onkormanyzatot a polgarmester kepviseli. 

(2) Az 5. §-a szerinti eladas elrendelesere a polgarmester jogosult. 



(3) Az eladasi ajanlatban fel kell hivni a yevo figyelmet arra, hogy a kezhezveteltol 
szamitott 6 h6napon beliil nyilatkozzek, hogy az elovascirlasi jogaval elni kivan-e. 

(4) A helyiseg eladasa eseten	 a helyiseg berloje altaI 1994. janucir 1. utan fizetett 
6vadek az adas-veteli szerzodes megkOtese utan visszajar. Az 6vadek 
visszafizeteserol a Lebonyolit6 15 napon beliil intezkedik. 

(5) A	 Lebonyolit6 az elidegenitesi eljaras szamlaval igazolt koltsegeit az 
elidegenitesbol befoly6 bevetelbollevonhatja. 

(6) A banatpenzt es a vetelcirat a Lebonyolit6 szamlajara kell befizetni, a Lebonyolit6 
az evvegi beszamol6t megelozoen - az alapszabaIyaban meghatarozottak szerint 
elszamol a Polgarmesteri Hivatallal. 

10. §. 

E rendelet a kihirdetese napjan lep hatalyba, egyidejiileg a 8/1995. (III. 07.) Kt. 
rendelet hatalyat veszti. 

T 6 t h Mihaly sk. Dr. Szeles Gabor sk.
 
polgarmester jegyzo
 


