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1412002. N.  28.) Kt rendelet 
Budapest-Csepel ~nkormhn~zata  
az onkormiinyzat tulajdoniiban iillo' 

laktisok bbrbeadiisiinak felt6teleirb7 sz616, 
a 411997. (111.25.) Kt, a 2311997. (IX. 23.) Kt, az 111998. (I. 27.) Kt, 

a 2811998. (IX. 29.) Kt, a 1411999. (VI. 22.) Kt, a 3012000. (XI. 21.) Kt, a 
3912000. (XII. 19.) Kt, valamint a 2712001. (IX. 25. Kt szhmii 

rendeletekkel m6dositott 
211996. (11.06.) Kt szhm6 rendelet 

MODOS~TASARA 

A lakhsok 6s nem lakhs ckljhra szolgh16 helyiskgek bkrletkre, valamint az 
elidegenitksukre vonatkoz6 egyes szabhlyokr61 sz616 m6dositott 1993. Cvi 
LXXVIII. torvknyben (a tovibbiakban: Ltv.), tovhbbh a helyi onkorminyzatokr61 
sz616 m6dositott 1990. kvi LXV. torvkny (a tovhbbiakban: 0tv.) 79. 5. (2) bek. 
b.1 pontjhban kapott felhatalmazhs alapjiin Budapest-Csepel ~nkormhn~zata 
Kkpviselo-testiilete (a tovibbiakban: Kt.) a Budapest-Csepel ~nkormiin~zata 
tulajdoniban 9116 lakisok btrbeadiishnak felttteleirol - a Fovirosi ~nkorminyzat 
3511 993 .(XI.. 15 .) 6s 3611 993 .(XI. 15.) rendeleteinek keretei kozott - a kovetkezo 
rendeletet alkotja. 

A R. 11.5 (2) bekezdks az aliibbiak szerint m6dosul: 

(2) Piaci alap6 bkrbeadisra kiirt versenytiirgyalis alapjiin annak kell a lakis 
bkrbeadishra ajhnlatot tenni, aki a havi lakbe'r mind tobb hdnapra e1o"re 
tortkno" mellfzetkskt vcillalja. A phlyiiz6nak a versenythrgyalhsi kiiriisban a 
meghatiirozott bkrleti dij m ink1 tobb havi egyosszegu" megfkete'se're kell 
ajinlatot tenni. 

A R. 24.5 (3) bekezdkse az alibbiak szerint m6dosul: 

(3) Ha a lakhs egy rkszkt a (4) bekezdksben meghatirozott id8 utin koribban a 
polgirmester, illetve a rendelet m6dosiths uthn a Kezelo hozzhjhrulisa 
ntlkul hasznhljik mhs ctlra a Kezelo a bkrleti szerzodts felmondiisit 
kezdemknyezheti ks err01 a polghrmestert tiijtkoztatja. 

A R. 37.5 (2) bekezdkse az alhbbiak szerint m6dosul: 

(2) A hozzhjhlist meg kell tagadni, ha az eltart6nak miis eltartottal is fenniill 
tartiisi szerzodtse. 



A R. 38.5 (3) bekezdCsCt hatiilyon kiviil helyezi. 

A R. 42. §-kt hatiilyon kiviil helyezi. 

A R. 46.5 (2) bekezdkse az aliibbiak szerint m6dosul: 

(2) A piilyiizatot az nyeri el, aki a legtobb hbnapra vonatkozd bkrleti d@ egy 
osszegu" elore tortkn6 rnegfketkskre tesz ajbnlatot. 

A jelen rendelet kihirdethse napjiin 1Cp hatalyba, a modositasokkal nem Crintett 
. . 
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ZdradCk: 
A rendelet kihirdethsdnek napja: 2002. miijus 28. 
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