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Budapest-Csepel ~nkorman~zata 
311996. (11. 06.) Kt szamu rendelete 

az onkormanyzat tulajdonaban a110 nem 1ak;is celjara 
szolgalo helyisegek elidegeniteserol 

A lakasok es nem lakh celjhra szolgdo helyisegek beletere, valam.int az 
elidegeniteske vonatkozo egyes szabdyokrol szolo 1994. evi XVII. torvennyel 
modositott 1993. evi LXXVIII. tijrvenyben (tovabbiakban: Ltv.), tovabba OW. 79. 
$. b.) pontjaban kapott felhatalmazasa alapjh Budapest-Csepel ~nkormhnyzata 
Kepviselo-testiilete (tovabbiakban: Kt) a Budapest-Csepel ~nkormhnyzata 
tulajdonaban dl6 nem lakas celjhra szolgdo helyiskgek elidegenitesknek 
felteteleirol a kovetkezo rendeletet alkotja. 

A rendelet hatilya 

1. 5. 

A rendelet hatdya Budapest-Csepel ~ n k o r m h ~ z a t a  (tovabbiakban: 
Onk~rmhn~zat) tulajdonaban dl6 nem lakb  celjhra szolgdo helyisegekre terjed la. 

Nem laMs cCljara szolgB16 helyisCg 
tulajdonjogdnak megszerzCse 

Az onkormhnyzat a tulajdonaban dl6 nem lakas celjhra szolgdo helyisegeket a 4- 
5. $.-ban foglaltak kivetelevel nem idegeniti el. 

(1) Az onkormhnyzat a tulajdonaban dlo, hathrozatlan idore berbe adott, illetoleg 
1994. januhr 1. uthn hathrozott idore berbe adott nem lakhs c6ljhr a szolgd6 
helyiseget akkor idegeniti el, ha az adott lakoepiilet teljes rnaghntulajdonba 
keriilesenek a benne lev0 helyseg, helyisegek elidegenitese a feltetele. 

(2) Az elidegenites s o r h  a berlothrsak az egyezsegdsnek megfelelo mertekben 
valamennyien tulajdonossa vdhatnak. 



(1) Az onkonnanyzat a tulajdonaban dl6 nem lakas celu iires albetetet, amely 
vegyes tulajdonu lakoepiiletben van es korabban a lakok kozos hasnalataban 
volt a 3. . (1) bekezdeseben. foglalt feltetel teljesitese nelkul a 
tirsashhzkozossegnek elidegeniti. 

(2) Ha az (1) bek.-ben meghatiirozott helyiseg(-ek-)nek berloje van - a 3. 5. (1) 
bek-ben fo&t feltetel teljesiiltse esetkn - a bCrl6 reszere az iinkormhyzat 
eladasi ajidatot tesz. Az eladasi ajhlat eredrninytelensege esetin az 
onkonnhyzat a helyiseget a tirsashiizkozossegnek idegeniti el. 

1 ! Az iires, birbeadassal nem hasznositott helylsig akkor idegenitheto el, ha az 
epdetben csak egy helyiseg van, vagy az Cpiiletben lev0 valamennyi helyiseg 
egyldejiileg ertekesitheto. Az elidegenites licites pdykattal tortenhet. 

A nem lakhs ckljaira szolgBl6 helyiskgek eladisi Bra 

(1) A rendelet 4-5. 8-aban meghatirozott, tovabba az elovashlhi jog alapjh 
tulajdonossa vdo berlo reszQe torteno elidegenites eseten a helyiskg eladhi 
h a  a hivathos ertekbecslo dtal 3' honapnd nem regebben kiszitett 
ertekbecslisben megdlapitott forgalrni ertek. 

(2) Az 5. §-a szerinti eladas eseten eladasi iirkent a licitdassal kialakitott hat  kell 
megfizetni. 

(3) A 4. . (I) bekezdese szerinti iires helyiseg eladasakor, valarn.int a (2) 
bekezdes alapjh, ha a berlo reszere torteno eladhsi ajidat eredmenytelensige 
u t h  keriil sor a tirsashiizkozosseg reszere tiirtino elidegenitesre a vevo csak a 
tirsashiizkozosseg lehet es az adas-veteli szerzodes megkotesekor az egesz 
eladhsi irat koteles megfizetni. 

(4) A polghester  az elovasirlasi joggal rendelkezo belo reszere, tovabba az 5. 5.  
alkalmazasakor - M o n  kerelemre - az eladasi ir megfizetesere maximum 1 
evig terjedo, 4 egyenlo reszben torteno reszletlizetesi kedvezmenyt 
biztosithat. 



Eljarasi szabalyok 

(1) A Kt. a nem lakh celjka szolgdo helyisegek eladashnak elokeszitesevel es az 
a&s-vetelt koveto feladatok ellathaval a Budapest-Csepel Onkormhnyzata 
vagyonkezelo szervezet vezetojet (tovabbiakban: Lebonyolito) bizza meg. 

Y 

(2) A Lebonyolito a 'sziiksegszerii elokeszito es bonyolitasi feladatok ellataska 
kiilso szervezettel szerzodest kothet. Az 5. 5. szerinti elidegeniteskor a 
licitdashoz koteles kozjegyzo kozremiikodeset igenybe venni. 

(3) A Lebonyolito egyeb feladatai: 
- a 3. 5. (1) bek.-ben meghatkozott feltetel teljesiilesenek folyamatos 

vizsgdata, 
- a 4. 5. (1) bek.-ben meghatarozott elidegenites elokeszitese, eladasi a j d a t  

megkuldese az Ltv. eloirasai szerint, 
- a 4. 5. (2) bek.-ben meghatkozott berlo reszere eladhi a j d a t  megkuldese az 

Ltv. eloirhai szerint, 
- az iires helyisegekrol havonta irasos tajekoztato keszitese a polghester  

reszere. 

( l )A  rendelet 5. 5-aban megjelolt elidegenites sorhn a 6. 9. (1) bek.-ben 
meghatkozott forgalmi ertek a licitdas indulo osszege, adas-veteli szerzodest 
azzal a licitdoval kell kotni, aki a bhnatpenz befizetese uthn a kikidtasi khoz 
viszonyitva a legmagasabb osszegu veteli ajdatot  teszi. 

(2) A licitdasi eljh-assal veteli jogot szerzot reszletfizetesi kedvezmeny nem illeti, 
koteles a vetelk egeszet az adas-veteli szerzodes alhirasakor kell megfizetni. 

(3) A licitdas nyertesenek 30 nap d l  rendelkezesere m a ,  hogy a vetelkat 
megfizesse es az adas-veteli szerzodest megkosse. A hatirido sajat hibabol 
eredo elmulasztasa eseten a befizetett bhnatpenzt elvesziti es automatikusan a 
licitdas 2. helyezettje lep a helyebe. 

(4) A licitalasi eljkas lefolytatasa utin kovetkezo testiileti desen a polghester  a 
Kt. -nak tajekoztatast ad. 



(1) Az adas-veteli szerzodesben az elado onkormhnyzatot a polghester kepviseli. 

(2) Az 5. $-a szerinti eladas elrendelesere a polghester jogosult. 

(3) Az eladasi ajhlatban fel kell hivni a vevo figyelmet arra, hogy a kezhezveteltol 
szMtott 6 honapon beliil nyilatkozzek, hogy az elovasirlasi jogaval klni 
kivhn-e. 

(4) A helyiseg eladasa eseten a helyiseg berloje dtal 1994. januir 1. uthn fizetett 
ovadek az adas-veteli szerzodes megkotese uthn visszajhr. Az ovadek 
visszafizeteserol a polghester 15 napon beliil intezkedik. 

(5)A Lebonyolito az elidegenitesi eljiras s z ~ a v a l  igazolt koltsegeit az 
elidegenitesbol befolyo bevetelbol levonhatja. 

(6) A binatpenzt es a vetelirat a Lebonyolito szhmlajira kell befizetni, a 
Lebonyolito az ewe@ beszholot megelozoen - az alapszabhlyaban 
meghatirozottak szerint - elszhol a Polghesteri Hivatallal. 

E rendelet a kihirdetese napjhn lep hatdyba, egyidejiileg a 811995. (III.07.) Kt. 
rendelet hatdyat veszti. 


