
BUDAPEST XXI. KERÜLET  

 

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER  
 
 

 
J A V A S L A T  

 
Az “életjáradék lakásért” konstrukcióról szóló 17/2005. (V.17.) Kt. számú 

rendelet hatályon kívül helyezésére 
 
 
 
Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra 
 igazgatási irodavezető  
 
 
Előterjesztő: Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:   
   
 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2009. évi 050. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2009. 03. 19. 

 
 
 
 
 

Dr. Szeles Gábor 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés leadva: 2009. február 20. 
 
 

Testületi ülés időpontja: 
2009. március 19. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
2009. április 1. napján hatálybalépő módosítása értelmében az ingatlanok 
beszerzése a jövőben 8 MFt értékhatár fölött a Kbt. hatálya alá tartozik, így 
ingatlan tulajdonjogának, valamint használatára vonatkozó jognak a 
megszerzésére a jövőben kizárólag hirdetményes közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során kerülhet sor.  

Fentiekre tekintettel az „életjáradék lakásért“ konstrukcióról szóló 17/2005. 
(V.17.) Kt. számú rendelet 2009. április 1. napjától ellentétes lesz magasabb 
rendű jogszabályban foglaltakkal, így hatályon kívül helyezése indokolt. 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatot fogadja 
el, a rendeletet alkossa meg. 

 
Budapest, 2009. február 20. 
 
        Tóth Mihály  
         polgármester 
 
 
 
RENDELETALKOTÁS 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az „életjáradék lakásért“ konstrukcióról szóló 17/2005. (V.17.) Kt. számú 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet megalkotja. 

A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges. 



.../2009. (III. ...) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete 

az „életjáradék lakásért” konstrukcióról szóló 17/2005. (V.17.) Kt. számú 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

1. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az “életjáradék lakásért” 
konstrukcióról szóló 17/2005. (V.17.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete hatályát veszti. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet elnevezésű 5/A sz. melléklete „Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott polgármesteri 
hatáskörök”  elnevezésű III. fejezete III.31. számú „Az életjáradék lakásért 
konstrukcióval kapcsolatos hatáskörök” elnevezésű pontja hatályát veszti 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület  Csepel 
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet  5/D sz. melléklete „Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Szociális, Lakás- és 
Egészségügyi Bizottsági feladat és hatáskörök” elnevezésű III. fejezete III.7. 
számú „Az életjáradék lakásért konstrukcióval kapcsolatos hatáskörök” 
elnevezésű pontja hatályát veszti. 

2. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a kihirdetését követő 
nap hatályát veszti. 
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