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A lakasok es nem lakas celjira szolgalo helyisegek berletke, valamint az 
elidegenitesiikre vonatkozo egyes szabalyokrol sz61o 1994. evi XVII. 
torvemyel modositott 1993. evi LXXVIII. torvenyben (tovabbiakban: Ltv.), 
tovabba Otv. 79. 5. b.) pan-tjaban kapott felhatalmazasa alapjh Budapest- 
Csepel jjnkormhyzata Kepviselo-testiilete (tovabbiakban: Kt) a Budapest- 
Csepel Onkormhyzata tulajdonaban a110 nem lakas celjtira szolgalo helyisegek 
elidegenitesenek felteteleirol a kovetkezo rendeletet alkotja. 

A rendelet 2. 5. szovege az alabbiak szerint modosul: 

Nem lakais cCljara szolgal6 helyisCg 
tulajdonjoganak megszerzCse 

Az onkormhyzat a tulajdonaban hllo nem lakas celjira szolgalo helyisegeket a 
3-4-5. tj .-ban es a rendelet I-11-111-IV. szamli mellCkleteiben foglaltak 
kivetelevel nem idegeniti el. 

A rendelet 6. 5. (5) bekezdessel egesziil ki: 

(5) A rendelet I-11-111-IV. s z h u  mell6kleteben felsorolt helyisegek 
elidegenitese esetkben a vevonek az adas-vkteli szerzodesben 
kotelezettseget kell vallalnia arra, hogy a megvastirolt ingatlan 
homlokzathak felujitasat a szerzodes aliirasat koveto 5 even beliil - az 
eloirasoknak megfeleloen - sajat koltsegere elvegezteti. A hathido vevo 
onhibabol eredo elmulasztasa az elado rendkiviili elallasi jogat alapozza 
meg, az eredeti dlapot helyredlitasa u t h  a vevo altal vetel c h e n  befizetett 
osszeg visszafizetesre keriil, a vevonek az elmaradt berleti dijat meg kell 
fizetnie. 



A rendelet 7. 5. (1) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

Eljhrhsi szabhlyok 

(1) A Kt. a nem lakas celjira szolgalo helyisegek eladashak elokeszitesevel es 
az adas-vetelt koveto feladatok ellatasaval a Budapest-Csepel 
Onkormhyzata vagyonkezelo szervezetkt : CSEVAK Kft.-t 
(tovabbiakban: Lebonyolito) bizza meg. 

A rendelet 9. 5. (4) bekezdese szovege az alabbiak szerint modosul: 

(4)A helyiseg eladasa eseten a helyiseg berloje dtal 1994. januh 1. u t h  
fizetett ovadek az adas-veteli szerzodes megkotese u t h  visszajh. Az 
ovadek visszafizeteserol a Lebonyolit6 15 napon beliil intezkedik. 

A rendelet kihirdetese napjh 1ep hatalyba, a rendelet modositasokkal nem 
erintett resze vdtozatlan marad. 

Ziradek: A rendelet kihirdetesenek napja: 1997. szeptember 23. 
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