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211996. (IT. 6.) Kt rendelet 
modositasirol 

A 41. 8. (7) bekezdest kovetoen a rendelet uj alcimmel es 41lA. 8-sal boviil: 

Az onkonnhyzat tulajdonaban A16 nyugdijashizi lakasok berbeadashak 
kiilonos szabalyai. 

(1) Nyugdijashki lakast a rendelet 6. 8. (1) bek. j.) pontjaban meghatirozott 
berbeadasi jogcim alapjh, illetve maghtulajdonli lakas eseten adas-vetellel 
vegyes csereszerzodes alapjh lehet berbeadni. 

( 2 )  A nyugdijashki lakas berloje (berlotirsa) az lehet, aki 
a.) - az oregsegi nyugdijkorhatirt elerte, vagy 

- az a rokkant nyugdijas, aki 50. eletevet betoltotte es epediilallo, 

b.).onmaga ellatasira - orvosi igazolas alapjin - kepes, tovabba 

c.) Budapest-Csepel Onkomhvznta htlajdonaban 8116 ( mas szerv re~ldelkezesi 
jogaval nem terlielt) lakas bCri6je ts ellielyezCs biztositisa eseten IakbbCrleti 
szerzodkskt kozos mege~vezessel &- megsziinteti, korabbi lakasat iiresen, tisztan, 
kikstett-, rendeletetesszerii Iiaszlialatra alkalmas allapotbai az iinkonnanyzat 
rendelkezkskre bocsitja, vasy 



d.) Elsosorban Csepel kozigazgatisi teriileten levo hzirolagos tulajdonaban 9110, 
magintulajdonu lakasingatlanat iiresen, per-, igeny- es tehermentesen az 
onkorminyzat reszere elidegeniti. 

(3) A (2) bekezdes c.) pontjinak alkalmazasakor a leadott es a berbeadando 
nyugdijashkzi lakas forgalmi ertekenek 50 %-a az elszhmolas alapja, ha a leadott 
1akiS'"r'orgalmi ertkkenek 50 %-a meghala"ja a mask lakis forgalmi irtekenek 50 
%-at a blonbozet a kijelolt berlot illeti, forditott esetben a blonbozet 
megteritesere a belo koteles 

(4) A (2) bekezdes d.) pontjhak alkalmazasakor az iinkonninyzat reszere 
eladasra keriilij es a berbeadando nyugdijashkzi lakas forgalmi ertekenek 
100 %-a az elszimolas alapja, ha az eladott lakas forgalmi Crtekenek 100 %-a 
meghaladja a m h k  lakh forgah  ertekenek 100 %-at a blonbozet a kijelolt 
berlot illeti, forditott esetben a kiilonbozet megteritesere a berl6 koteles. 

(5) Ha a nyugdijashiki lakasra kijelolt berlo a korabbi lakasat az 
onkomhyzattol vasirolta meg i s  meg vetelir hatraleka van, akkor a leendo 
berlo az addig beiizetett osszeg 6s a fizetendb 50 %-os forgalmi ertek 
kiilonbozetet koteles memetni, illetve ha az idtala beiizetett osszeg a iizetendo 
forgalmi erteket rneghaladja a kiilonbozet a berlbt illeti. 

A lakas az adas-veteli szerz6des felbontasa es a befizetett osszeggel torteno 
elszin~olas utin az onkorminyzat tulajdonaba visszakeriil. 

(6) A nyugdijashizi lakisba torteno elhelyezes ir6nti kerelem celjira 
rendszeresitett formanyomtatvinyt a hivatal ii&elszolgalatin lehet megvasirolni 
es htoltes utin benylijtani. A kerelemeket a hivatal nyilvhtartasba veszi es az 
ell~elyezes biztositasinak lehetosege eseten a berbeadasrol intezkedik. 

\ 

(7) A kerelmek elbirilasa sorb lakassgazdalkodasi szempontok alapjin az 
alabbiak figyelembevetelevel kell eljimi: felqjinlott lakas szobaszhna, 
komfortfokozata, alapteriilete, a ~lggdijashizi lakas feliljitasinak vallalasa, az 
igeny benyiljtasinak ideje. 

(8) A nygdijashizi lak5s birleti szerodksit llatcirozatla~l idore sz616an kell 
megkotni, a szerzodks megkotiskre a kezelo jogosult 6s koteles. 



(9) A korabbi onkorminyzati berlakas leadasaval berlove valt nyugdijashizi 
lakas berlojenek berleti joga 

a.) kozos megegyezessel - kdbn kerelmere - megsziintetheto. 

A kerelern alapjin: 
- a nyugdijashhzi lakassal azonos szobaszhu es komfortfokozatii 
lakasra, vagy .. 
- a rendelet 49. 8. (1) bekezdesben megha~ozott  mertekii penzbeli 

tenteskre tarthat igenyt. 

b.) a berlo reszer61 torten6 egyoldalu felmondasa eseten a belo a rendelet 49. 8. 
(1) bekezdeseben rneghatirozott mkrtekii penzbeli teritesre tarthat igenyt. 

(10) A korabbi magintulajdonu lakasa eladasaval berliive vdt nyugdijashizi 
lakas berlojenek berleti joga kozos megegyezessel megsziintetheto, de masik 
lakas biztositishra igenyt nern tarthat. 
A kdzos megegyezes 6s a ber16 reszerol torten6 egyoldalu felrnondas eseten a 
berlo a rendelet 49. 8. (1) bekezdeseben rneghatirozott mertekii penzbeli tentesre 
tarthat igenyt. 

(1 1) A nyugdijashhzi lakas csak lakas celjira hasznalhato, egyeb modon torten6 
hasnositashhoz, tartasi szerziideshez h o z z a j ~ l a s  nem adhato. 

(13) A nyudijashhzi lakasba a berlon es hkastirsin kivtil mas szemely 
bejelnetesehez h o z z a j ~ l a s  nem adhato. 

(13) A nyligdijashki lakasert fizetendo berleti dij merteket a mindenkor hatalyos 
onkormknyzati rendelet alapjin kell megallapitani. A kiilon szolgaltatasok dija a 
berleti djjba nem s z b i t  bele. 

2. 9. 
A 2/1996. ( [I. 6.) Kt rendelet modositassal nem krintett reszei valtozatlanul 
hatalyban maradnak. 



3. 9. 

(1) E rendelet a khirdetes napjim lep hathlyba. 

(2) Szabdyait r% a foly?ynatban lev8 iigyekre is alkalrnazni kell. 

Kihirdetve: 1997. mikcius 25. napjh  

Abrahbmnd Tzirner 
Szervezesi Irodavezet8 


