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BUDAPEST-CSEPEL ' 

1 
ONKORMANYZATA 

Budapest - Csepel Onkormbyzata 

111998.(1.27.) Kt. rendelete 
az iinkormhyzat tulajdonaban a116 lakasok 

bkrbeadasbak feltkteleirol 
sz616 tobbszor m6dositott 

2/1996.(11.06.) Kt. szaimii rendelet 
modositasair61 



Budapest-Csepel ~nkormhyzata  

111998.(1.27.) Kt. rendelete 
az onkormciny~at tulajdonciban cilld 
lakcisok bdrbeadciscinak feltdteleirh7 

sz616 tobbszor m6dositott 
211996. (11.06.) Kt. szaimu rendelet 

m6dositaisar61 

A R 25. §.-a az alsibbiak szerint mddosul 

(1) A bCrlot terhelo kotelezettskgek biztositashra a b6rlonek a R. 7. 8. 6s 39. $. alapjan tortkno 
bCrleti jog szerzkse kivktelevel a szerzodb megkotksekor 6vadCkot kell fizetnie. Az 6vadkk a 
lakas Cves bQleti dija tobbszorosCnek megfelelo osszeg. 

a) Az eves lakbkr kCtszeresCnek megfelelo osszegu 6vadCkot koteles megfizetni 

- aki a 19.s. alapjh kapta a lakast, 
- az onkormanyzati szolgalati lakasb61 kihelyezett jogcimnClkuli szemCly, ha a szolgalati 

lakasba koltozksuk elott lakast adtak ley vagy korabbi lakasuk bCrleti jogat cserClt6k a 
szolgalati lakas b6rleti joghra, 

- a megsemmisult, vagy CletveszklyessC valt lakasbbl kihelyezett bCrlo, akinek vkgleges lakast 
ajhlottak b6rbe vktelre. 

b) Az eves lakbCr hhromszorosanak megfelelo osszegu 6vadCkot koteles megfizetni az a jogcim 
nClkuli szemkly, aki a 17. $. (2) bekezdCs hatalya a15 tartozik. 

c) Az Cves lakber otszorosCnek megfelelo osszegu 6vadCkot koteles megfizetni, a 16. 4. (1) 
bekezdCs hathlya a15 tart026 szemkly. 

d) EgyCb jogcimen tortknt bkrbeadhs esetkn az eves lakbkr hktszeres osszegknek megfelelo 
osszegu 6vadCkot koteles megfizetni a kijelolt bkrlo. 

A R 29. §.-a hatailygt veszti. 

Megiiresedett tarsberleti lakrksz berbeadasa 

Az 1 11998. (01.27.) Kt. szdrn~ rendelet 2. 5. hatalyon kivul helyezte. 



A R 35.5. (3) bekezdhse az alsibbiak szerint m6dosul 

(3) A (2) bekezdksben emlitett megiillapodis csak akkor k6theto meg, ha a berlo vitllalja, hogy a 
rkszkre a R 49. 5. alapjh megallapithato penzbeli tkritesi dij, illetve az ovadkk osszegkt 
meghalado koltskgeket legkksobb a kikoltozest kovetii 30 napon beliil a kezelo rkszere 
egyosszegben megtkriti. 

Ez a rendelet a kihirdethse napjsin lhp hatsilyba, a R vsiltoztatsisokkal nem Crintett rCszei 
tovsibbra is hatsilyban maradnak. 

jegyzo 

ZaradCk: Kihirdetve 1998. janu6.r 27. 
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