
BUDAPEST-CSEPEL O N K O R M ~ Y Z A T A  

3612001. (XII. 18.) Kt sziimli rendelet 
az onkormlinyzati tulajdonli hlizingatlanok elidegenit&s&r&l ~ ~ 6 1 6 ,  

tobbszor modositott 111996. (11. 06.) Kt szPmli rendelet 
m6dositashra 



36/2001. (XII. 18.) Kt szamu rendelet 
az on kormlinyzati tulajdon ci hcizingatlanok elidegenit6skv6l szolo, 

tobbszor modositott 1/1996. (11. 06.) Kt szamu rendelet 
mbdositis5r-a 

A lakasok es helyisCgek bCrletCre, valarnint elidegenittsiikre vonatkoz6 egyes 
szabilyokrol szolo - 1993. Cvi LXXVIII. tv.-t m6dosito 1994. Cvi XVII. tv. 
(tovabbiakban: Ltv.) 54. $ (1) bek. 6s az 1995. Cvi XIX. tv. 1. $. alapjiin Budapest- 
Csepel ~nkorminyzata Ktpviselo-testiilete a rendelet m6dositisara kovetkezo 
rendeletet alkotja: 

A rendelet 2. §-a 6j (3) bekezdissel egeszul ki: 

(3)Az onkormanyzat a lakoepuletekben lev6 onkormanyzati tulajdonu 
hazfelugyeloi szolgalati lakasokban lako, megszunt munkaviszonyu volt 
hizfelugyelok, illetve torvenyben meghatarozott kedvezmenyezettuk reszQe 
az altaluk lakott lakist elidegeniti, ha 
a) a lakas szolgalati jelleg torlkset elrendelo nyilatkozatot az arra jogosult 

kiadta, 
b) a volt hiizfelugyelo a torlkst elrendelo nyilatkozat alapjan, az altala lakott 

lakasban bQ1ove valt, 
c) a volt hazfelugyelo reszQe az onkormanyzatnak masik elhelyezest kellene 

biztositania, 
d) a bQlov6 valt volt hazfelugyelo elovasarlasi jogaval elve lakasvashrlasi 

szindekat 2002. januhr 3 1 -ig, irasban bejelenti, 
e) a bejelentes alapjan a reszere 2002. marcius 31-ig megkuldott eladasi 

ajanlat elfogadasarol e rendelet 8. 5 szabalyi szerint nyilatkozik, es 
adasveteli szerzodest kot. 

Az elidegenitkskor a munkaviszony megsziinesekor vagyis az onkormanyzat 
elhelyezesi kotelezettskge keletkezesekor hatalyos korabbi rendeleteinek 
szabalyait kell alkalmazni, ha azok a volt hiizfelugyelo reszkre kedvezobb 
rendelkezeseket tartalmaztak. 
A forgalmi ertek megallapitasa az eladas idopontja szerinti ertekben tortenik. 

A rendelet 2. § (3) bekezdes szamozasa (4) bekezdesre modosul. 



A rendelet 5. 5 (8) bekezdese az alabbiak szerint m6dosul: 

(8)A vetelarhatraleknak a szerzod6sben vallalt hatarido elott torteno teljes 
kiegyenlitese eseten a fennallo tartozasb61 50 % engedmenyt kell adni, ha a 
befzete's 2001. decernber 31 -ig rnegtorte'nik. 2002. januar I .  napjdtdl 
kezd6do"en a ve'telarhdtrale'k teljes kiegyenlite'se esete'n, 6s a teljes 
visszafizetkst el nem Cro egy6b rendkiviili torlesztes eset6n az egy &re eloirt 
torlesztesi kaelezettsegen feluli osszegre a szerz6de'sben foglalt, illetve a 
szerz6de'skote's idopongdban hatdlyos rendeletben rneghatdrozott engedrne'nyt 
kell adni. 

A rendelet 5. §-a uj (10) bekezd6ssel egkszul ki: 

(10) Ha a vevo a veteli kkrelm6t 200 1. december 3 1-ig ben~j to t t a  rCsz6re az 
eladiisi ajanlatot a lebonyolit6 2002. februiir 28-ig koteles megkuldeni. Az 
elov8siirlAsi joggal rendelkezo berlo (berlot8rs) rkszere kiildott eladasi 
ajanlattal osszefuggo eljariisban a lebonyolit6 e rendelet 8 $-a szabiilyai 
szerint jar el. 

A rendelet 5. §-a uj (11) bekezdessel egeszul ki: 

(1 1) A (7) bekezdesben meghatarozott kedvezmknyek megilletik azokat a 
vevoket, akik lakiisvisiirlasi szindkkukat 200 1. Aprilis 17. 6s 200 1. december 
3 1. kozott, illetve e rendelet 2. $ (3) bekezdks hatalya a16 tartoz6k eseteben 
2002. januar 3 1-ig jelentettek be, 6s e rendelet 8. $-a rendelkezeseinek eleget 
tettek. 

A rendelet cj 10. $-szal eg6szul ki: 

Arnennyiben a szerzod6skot6skor az elad6 6s a vevo Altal egyeztetett Cs az elad6 
altal elkkszittetett szerzod6st a vevo sajht elhatarozisiib61 mddosittatni kivhnja, 
illetve a koriibban megkotott szerzodest a vevo sajiit elhatiiroziisiib61 m6dosittatni 



kivanja, ugy az uj szerzodes, illetve a szerzodes modositasa elkkszit6senek 
kijltsege vevot terheli. 

A rendelet 10. $ sziunozasa 11. 8-ra valtozik es az alabbiak szerint m6dosul: 

(1) Ez a rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba, a rendelet modosit~sokkal nem 
erintett rCszei valtozatlanul hatiilyban maradnak. 

(2) Az ingatlan elidegenitks tdrgyaban e rendelet hatdlya a 2. j (3) bekezde'se 
esete'ben 2002. szeptember 30. napjdig, az 5. j (10) bekezde'se esetkben 2002. 
augusztus 31. napjdig, minden mds esetben 2001. december 31. napjdig dl1 
fenn. 

(3) A rendelet alapjdn kordbban bdrmikor megkotott, de a vevo" altal me'g nem 
teljesitett addsve'teli szerz6dks mddositbsa tdrgydban e rendelet rendelkezksei 
vevo" teljesite'se'ig hatalyban maradnak. 

' ~ b t h j ~ i h h l ~ ]  Dr."'Szeles Gabor 
polgarmestef jegyzo 

Zaradkk: 
A rendelet kihirdetdsenek napja: 200 1. december 18. 


