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A lakasok es helyisegek bkrletere, valamint elidegenitesiikre vonatkozo egyes 
szabalyokrol szolo - 1993. evi LXXVIII. tv.-t modosito 1994. evi XVII. tv. 
(tovabbiakban: Ltv.) 54. 5 (1) bek. es az 1995. evi XIX. tv. 1. 5. alapjh 
Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepviselo-testiilete a kovetkezo rendeletet 
alkotja: 

A rendelet 2. §.-a az alabbiak szerint modosul: 

( 1) Az 1995. december 1-je u t h  onkormhyzati tulajdonban maradt 
berlakasokat az onkormhyzat az Ltv. 49. 5-aban meghathrozott jogosultak 
reszere elidegeniti, ha a veteli szhdekra vonatkozo kiilon kerelmet 
n~ j to t t ak  vagy n@jtanak be az elovashrlasi jog gyakorlashra. 
Az elidegenites s o r h  a forgalmi ertek meghathrozasakor a 4.5. szabalyait 
kell alkalmazni. 

(2) A kenyszerberlet felszh.molasa alapjhn onkormhyzati berlakashoz juttatott 
berlo reszkre a berbeadastol szmtott  6 honapig veteli jogot biztosit az igy 
berlove valt szemely rkszere es a kerelem alapjh reszere az onkormhyzat a 
lakast elidegeniti. Az elidegenites s o r b  jelen rendelet szabalyait kell 
alkalmazni. 

(3) Az adasvkteli szerzodesben az elado onkormhyzatot a polghester  
kepviseli. 

A rendelet 5. §.-a az alabbiak szerint m6dosul; 



(1) Az onkonnhyzati lakasok a vetelhak egyosszegben tortkno megfizetese, 
vagy - kiilon kerelernre - reszletfizetes elleneben idegenithetok el. 

(2) Ha a lakast az elovasiirlasi jog jogosultja a rendelet hatdyba lepese elott 
benytijtott kerelem alapjh reszletfizetessel vasiirolja meg, eseteben a 
korabbi rendelet 5. 5 .  (2) bekezdeseben foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) Ha a lakast az elovasiirlasi jog jogosultja a rendelet hatalyba lepese u t h  
benytijtott kerelme alapjk reszletfizetessel vaskolja meg : 

a.) es a veteliirhatralek megfizeteset 10 ewe vallalja a futamidoben 
teljesitett fizetes kotelezettsege alapjh evi 3 %os kamat megfaetesere 
koteles, illetve 

b.) a veteliirhatralek megfizeteset 25 evre vdlalja 10 %-os kamat 
megfizetesere koteles. 

(4) A (3) bekezdes a.) pontjaban meghatiirozott idotartamu szerzodesben vdlalt 
futamido vevo onhibajabol eredo Mlepese eseten, a kesedelem idejere, a 
jegybanki kamatot koteles megfizetni. 

(5) A reszlet osszege nem lehet kevesebb, mint a lakas havi lakberenek osszege 
volt. 

(6) A vetelhak egyosszegben, illetoleg a veteliirhatraleknak az eloirtnd 
rovidebb torlesztesi ido alatt torteno kiegyenlitese eseten a vevot 
iirengedmeny illeti meg. 

(7)Ha vevo a szerzodes megkotesekor a veteliir kotelezo 10 %-hnak 
megfizetesen thl a fennmarado 90 5% megfizeteset is azonnal vallalja 
(tovabbiakban: a veteliirat egyosszegben megfizeti), vagy veteliir 10 %-a 
meghalado fizetest teljesit, ot a tobbletfizetes utiin 30 5% engedmeny illeti 
meg. 

(8)A veteliirhatraleknak a szerzodesben vdlalt hathido elott torteno teljes 
kiegyerditese eseten a fennallo tartozasbol 30 5% engedmenyt kell adni. A 
teljes visszafizetest el nem ero egyeb rendkiviili torlesztes eseten az egy 
evre eloirt torlesztesi kotelezettsegen feliili osszeg 30 %hak megfelelo 
osszegii engedmenyt kell adni. 

(9) Akik az Ltv. altal 1995. november 30-ig biztositott idopontig veteli jogukat 
bejelentettek, a bejelentes idopontjaban hatdyos rendelet szerint 
vasiiro1hatji.k meg lakasukat es a (7), (8) bekezdesben foglalt feltetelek 
telje siilese eseten 40 %-os kedvemenyben reszesiilnek. 



E rendelet kihirdetese napjkn 1ep hatdyba, a rendelet modositassal nem erintett 
reszei vdtozatlanok maradnak. 
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Zbadek: A rendelet kihirdetesenek napja: 1997. szeptember 23. 
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5. § 
*' 

(1) Az onkomhyzati lakasok a vetelhak egyosszegben torteno megfizetese, 
vagy - kiilon kerelemre - reszletfizetCs elleneben idegenithetok el. 

(2) Ha a lakast az elovasiirlasi jog jogosultja a rendelet hatdyba lepese elott 
ben$jtott kerelem alapjin reszletfizetessel vasirolja meg, eseteben a 
korabbi rendelet 5. 5.  (2) bekezdesiben foglaltakat kell alkalmani. 

(3) Ha a lakast az elovasirlasi jog jogosultja a rendelet hatdyba lepese u t h  
benyijtott kerelme alapjh reszletfizetessel vasirolja meg: 

a.) es a vetelirhatralek megfizeteset 10 evre vdlalja a futamidoben 
teljesitett fizetes kotelezettsege alapjh evi 3 %-0s kamat megfizetesere 
koteles, illetve 

b.) a vetelirhatralek megfizeteset 25 evre vallalja 10 %os kamat 
rnesfizetesere koteles. 

(4) A (3) bekezdes a.) pontjaban rne&atiu-ozott idotartamu szerzodesben vallalt 
futarnido vevo onlubajabol eredo hllepese eseten, a kesedelem idejere, a 
jegybanlu karnatot koteles megfizetni.. 

(5) A reszlet osszege nem lehet kevesebb, mint a lakas havi lakberenek osszege 
volt. 

(6) A ve te lhak  egyosszegben, illetoleg a vetelirhatraleknak az eloirtnal 
rovidebb torlesztesi ido alatt torteno kiemenlitese eseten a vevot 
arengedmeny illeti meg. 

(7) Ha vevo a szerzodes megkotesekor a vetelir kotelezo 10 Y ~ h a k  
megfizetesen ttil a f e m a r a d o  90 % megfizeteset is azonnal vallalja 
(tovabbiakban: a vetelirat egosszegben megfizeti). v a F  vetelir 10 %-at 
meghalado fizetest teljesit. ot a tobbletfizetes u t h  30 % engedmeny illeti 
meg . 

(8) A vetelirhatraleknak a szerzodesben vallalt hatirido elott torteno teljes 
kiegyenlitese eseten a fennallo tartozasbol 30 % engedmenyt kell adni. A 
teljes visszafizetest el nem ero egyeb rendliiviili torlesztes eseten az e g  
evre eloirt torlesztesi kotelezettsegen feliili osszeg 30 %in& megfelelo 
osszegii engedmenyt kell adni. 

(9) Aklk az Ltv. altal 1995. november 30-ig biztositott idopontig veteli jogukat 
bejelentettek, a bejelentes idopontjaban hatalyos rendelet szerint 
vasirolhatjds meg lakasukat es a (7). (8) bekezdesben foglalt feltetelek 
teljesiilese eseten 40 %-os kedvezmenyben reszesiilnek. 



E rendelet WdetCse napjh 1ep 
rkszei vhltozatlanok maradnak. 

rendelet modositassal nem erintett 

Zkadek: A rendelet kihirdetesknek napja: 1997. szeptember 23. 


