
BUDAPEST-CSEPEL 

1312001. (IV. 17.) Kt szamu rendelet 
az onkorma'nyzati tulajdonri hazingatlanok elidegenitisir62 szblb, 

tobbszor mbdositott 111996. (11. 06.) Kt szim8 rendelet 
m6dositisira 



1312001. (IV. 17.) Kt szamu rendelet 
az onkorma'nyzati tulajdon& ha'zingatlanok elidegenitkskr61 sz616, 

tobbszor rn6dositott 111996. (11.06.) Kt szimu rendelet 
m6dosithsara 

A lakisok 6s helyisegek bCrletCre, valamint elidegenitksiikre vonatkoz6 egyes 
szaba1yok1-61 sz616 - 1993. 6vi LXXVIII. tv.-t m6dosit6 1994. Cvi XVII. tv. 
(tovibbiakban: Ltv.) 54. tj (I) bek. Cs az 1995. Cvi XIX. tv. 1. tj. alapjin 
Budapest-Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  KCpviselii-testiilete a kovetkezii rendeletet 
alkotja: 

A rendelet 1. (2) bek. az alibbiak szerint rn6dosul: 

(2) E rendelet hatilya nem terjed ki 
a) a II Ra'kdczi F. 2it- Ady E. 2it - Ve'dgdt u. (0falu u, Ka'poszth u.,) - 

Corvin u. - II. Ra'kdczi F. u. a'ltal hata'rolt teruleten, 
b) II. Ra'kdczi F. u. - Corvin u. - Temeto" dul6 u. - Tas u. (Frangepcin u.)- 

El6d u. (Budafoki u.) - Gyepsor u. - Kardcsony S. u. - Bajaki F. u. - 
Posztdgya'r koz - Tanmuhely koz - Re'v u.- Rdzsa u. e's II. Rdkdczi F. u. 
dltal hata'rolt teruleten megle'vo" onkormdnyzati tulajdonzi be'rlaka'sra, ha 
a be'rl6 2000. november 30-ig az elova'sa'rla'si sza'nde'kdrdl nem 
ny ilatkozott, valamint 

c) az 1994. januir 1-je utin az onkominyzat tulajdoniba keriilt lakisok 
elidegenitCsCre. 

A rendelet 4. (3) bek. az alabbiak szerint rn6dosul: 

(3) A forgalrni CrtCk alapjin rnegillapitott vktelar: 
2 vagy kevesebb lakisos lak6CpiiletnCl 
az (I), (2) bekezdCs figyelernbevCtelCve1 kialakitott forgalmi CrtCknek 
20 %-kal, 
2-nbl tobb lakisos lak6CpiiletnCl 
az (I), (2) bekezdCs figyelernbevCtelCve1 kialakitott forgalrni CrtCknek 
30 %-kal 
csokkentett osszege. 

A rendelet 5. 8 (7)-(8)-(9) bek. az alibbiak szerint rn6dosulnak: 



(7) Ha vevo a szerzodes megkotesekor a vetelar kotelezo 10 %-Anak 
megfizetesen hi1 a fennmarado 90 % megfizeteset is azonnal vallalja 
(tovibbiakban: a vetelarat egy osszegben megfizeti) ot a tobblet fizete's utan 
50 % engedme'ny illeti, vagy vCtelir 10 %-it meghalad6 fizetest teljesit, ot a 
tobbletfizetes u t h  30 % engedmeny illeti meg. 

(8) A vetelarhatral6knak a szerzod6sben vallalt hatarido elott torteno teljes 
kiegyenlitese eseten a fern6116 tartozasb61 50 % engedmenyt kell adni. A 
teljes visszafizetest el nem kro egykb rendkivuli torlesztks esetin az egy &re 
eloirt torlesztksi kotelezettsegen feluli 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 hatalyos rendelet szerint vasarolhatjik 
meg lakasukat 6s a (7), (8) bekezdksben foglalt feltetelek teljesulese eseten 50 
%-os kedvezminyben reszesulnek. 

A rendelet 10. §-a az alabbiak szerint m6dosu.l: 

E rendelet kihirdetese napjan lkp hatalyba, egyuttal a Budapest-Csepel 
~nkormanyzata 711995. (111.07.) Kt. Cs az azt modositb 1511995. (IV.20.) Kt. 
rendelete hatalyit veszti. 
E rendelet hatalya 2001. december 31. napjaig a11 fenn, az eddig az idopontig 
benytijtott eladasi ajhlat elfogadisi nyilatkozat eseten e rendelet szabalyait kell 
alkalmazni. 

(1) Az eredeti rendelet modositasokkal nem Qintett rendelkezesei valtozatlanul 
hatalyban maradnak. 

(2) .. E z a  rendelet kihirdetese napjh  Iep hatalyba. 

, ..., 
". : 

,., L. ; 
> .  
, , '  

. . 
- -zfiad&: 
A rendelet kihirdetesenek napja: 200 1. aprilis 17. 




