1812006. (VI. 13) Budapest-Csepel onkormhnyzata Kt. rendelete

az onkormhnyzat tulajdonhban hllo' lakhsok bgrbeadhshnak
feltgteleir61, valamint ezek elidegenit&sgr61szo'ld rendeletek
mo'dosita'sa'ro'l

1812006. (VI. 13) Budapest-Csepel ~ n k o r m i i n ~ z a Kt.
t a rendelete
az onkormhnyzat tulajdonhban 6116 lakhsok bbrbeadishnak feltbteleirol,
valamint ezek elidegenitbsbrol sz616 rendeletek m6dosithsir61
A lakhsok Cs nem lakiis cCljSra szolg916 helyisdgek bCrletCre, valamint az elidegenitksukre
vonatkoz6 egyes szabhlyokr61 sz616 tobbszor m6dositott 1993. Cvi LXXVIII. torvknyben (a
tovibbiakban: Ltv.), toviibbi a helyi onkorm~nyzatokr61sz616 m6dositott 1990. Cvi LXV.
torviny (a tovbbbiakban: OW.) 16. tj (1) bekezdCsCben kapott felhatalmazhs alapjhn BudapestCsepel ~nkormhnyzata KCpviselo-testiilete (a tovibbiakban: Kt.) a Budapest-Csepel
~nkorminyzatatulajdoniban 9116 egyes lakisok bCrbead8sAnak feltCteleiro1, valamint az ezek
elidegenitCsCro1 sz616 helyi onkormiinyzati rendeletek m6dositishra a kovetkezo rendeletet
alkotja:

1. 5 (1) Az Onkorm~nyzattulajdonhban 9116 lakisok bCrbead8sinak feltCteleii-01 sz616
712006. (111.2 1.) Kt. szbm6 rendelet az alibbi 22lA. tj-sal egCszul ki:
"221A. tj (1) A 21. tj (9) bekezdtse 6s a 22. tj (1)-(2) bekezdtse a1apjan ben#jtott
iginyekrol a Kezelo - az igCnylo nevCnek, az egyiittlak6 ill. egyiitt koltozo szemClyek
nevinek, a bCrbevenni kiv6nt lakiis alapteriiletCnek, tipushak, komfortfokozatAnak,
szobaszimanak feltiintetCsCve1- nyilvbntartist vezet.
(2) Azon szoci6lis bCrlak6s bCrloinek, akik erre vonatkoz6 igdnyiiket irisban a Kezelonek
bejelentettek, a megiiresedett szoci6lis bdrlakhs bCrbeadhs8ra a phlyhzati eljaras lefolytat8sat
megelozoen - figyelemmel arra, hogy a felajinlott bCrlakhs alapteriilete a mCltanyolhat6
IakasigCny minimalis mCrtCkCnCl nem lehet kisebb - a Kezelonek bdrbeadisi ajanlatot kell
tennie.
(3) A 11. Riik6czi F. u. 93-95. Cs 97-105. sz9m alatti bdrlakitsok bCrloi altal bejelentett
iginyeket kulon kell nyilvbntartani. RCszukre csak e kCt haztombben meguresedo birlakis
bCrbeadish-a teheto bCrbeadisi ajhnlat.
(4) A meguresedett, illetve iiresen megv6s8rolt bCrbeadand6 lakas bCrbevCtelCre annak a
bkrlonek kell ajanlatot adni, aki az adott paramCterekke1 rendelkezo lakisra legkoribban
n#jtotta be igCnyCt. KivCtelt kCpez e kotelezettseg a161 az a lakas, melyet az onkormhnyzat
meghatarozott feladat ellatasa CrdekCben v8sArolt. Amennyiben ez a bCrlo a felajanlott lakist
nem fogadja el, 6gy igCnyCt torolni kell a nyilv6ntarttisb61 6s a lakis bCrbevCtelCre vonatkoz6
ajinlatot a soronkovetkezo iginybejelento rCszCre kell megkuldeni."
(2) Az Onkormanyzat tulajdoniban 9116. lakhsok birbeadisinak feltCteleiro1 sz616 712006.
(111.2 1.) Kt. sz8m6 rendelet az alibbi 22B. tj-sal egCszul ki:
"22B. tj (1) A bdrbeadhsi ajanlatnak tartalmaznia kell:
a) a bCrbeadand6 bdrlakas pontos cimCt, tipusit, szobainak sz8mht, alapteruletet,
b) a lakbir osszegCt,
c) a bCrleti szerzodCs tervezetkt,
d) a bCrleti szerzodCs megkotCsCnek 6s a jelenlegi bCrlemCny atadasanak tervezett
idopontjat,
e) a 22lA. tj (3) bekezdCsCben meghatarozott Cpuletekben talilhat6 bCrlakasok
vonatkozasiban az bdrbeveendo bCrlakas 6vadCkBnak osszegCt Cs - amennyiben a korabbi
bCrlak8s bCrleti szerzodCse szerint 6vadCkot nem, vagy kisebb osszegben kellett n#jtania a
bkrlonek - annak megfizetCsCnek m6djit Cs hathidejkt.

(2) A felajanlott, megiiresedett berlakasra kotendo berleti szerzodes uj berleti szerzodisnek
minosiil, az abban foglalt feltktelek eltdrhetnek a korhbbi bCrlemCnyre vonatkoz6 berleti
szerzod6sben meghatarozott feltktelektol."
2. 5 (1) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a ttulajdoniban
a
8116, lak8s cClj8ra szolga16
ingatlanok elidegenitesCro1 sz616 m6dositott 3212003. (XI.25.) Kt. szamu rendelet 1. 5 (2)
bekezdese a) pontja az aliibbiak szerint m6dosul:
"a) az Ady Endre utt61 eszakra, illetve a 11. Rak6czi Ferenc utcat61 nyugatra eso teriileten
talalhat6 onkormanyzati tulajdonu bCrlakasokra,"
(2) Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a tulajdoniban
ta
8116, lakas cCljara szolga16 ingatlanok
elidegenitesCr61 sz616 m6dositott 3212003. (XI.25.) Kt. szamu rendelet 2. 5 (1) bekezdkse az
alibbiak szerint m6dosul:
"E rendelet hatilybal6pCsekor az 0nkorm8nyzat tulajdonaban a116 berlakasokat az
Onkorminyzat az Ltv. 49. §-tiban meghatarozott jogosultak rCszCre elidegeniti, amennyiben a
jogosultak legalabb 36 h6napja a megvasarolni igCnyelt bdrlakis bkrloi, illetve az Ltv. 49. 5
(1) d) pontjaban meghatarozott esetben olyan bCrlo egyenes 8gi rokona(i) vagy orokbe
fogadott gyermeke(i), aki legalabb 36 h6napja a megvasarolni igenyelt berlakas berloje, 6s
vkteli szandekukat irhsban, kulon kerelemmel benyujtjhk az Onkorm8nyzat vagyonkezeloje, a
CSEVAK Kft. (a tovibbiakban: Kezelo) felC a rendelet hatalyinak fennallta alatt."
(3) Budapest-Csepel Onkorminyzata tulajdoniban 9116, lakas cdljara szolgB16 ingatlanok
elidegenitksdrol sz616 m6dositott 3212003. (XI.25.) Kt. szamu rendelet 8. 8 (1) bekezdkse az
alabbiak szerint m6dosul:
"8. 5 (1) E rendelet hatalyanak fennillta alatt, amennyiben a korabban mar tarsashazza
alakitott dpuletben az Onkormanyzat tulajdoniban 8116 lakas megiiresedik, a meguresedett
lakast - amennyiben az az onkormhnyzat tulajdoniban 8116 lakasok birbeadishnak
felteteleirol sz616 712006. (111.21.) Kt. szhmu rendelet 21. $-a 6s 22. 5 (1)-(2) bekezdese
alapjan benyujtott igenyek kielCgitesCre nem hasznalhat6 fel, vagy azonos illetve hason16
lakas igenybevitelire igeny nem jelentkezett - licites palyazattal ertekesiteni kell."
3. 5 E rendelet kihirdetesenek napjan 16p hatklyba, rendelkezkseit a hatalybalepdsit
kovetoen benyujtott igenyek esetdben kell alkalmazni.
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