
Budakeszi Képviselő-testület  

36/2004.(VII.7.) számú rendelete a 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről  

 

Budakeszi Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § és 

58. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

I.  rész 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő hatósági 

kiutalás alapján határozatlan időre bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek elidegenítésére terjed ki. (A továbbiakban: R) 

 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

2. § 

 

(1) A határozatlan időre bérbe adott önkormányzati lakásra elővásárlási jog illeti meg: 

a) a bérlőt, 

b) a bérlőtársakat egyenlő arányban, 

c) a társbérlőt, az általa kizárólagosan használt - a tv. 45. § (2) bekezdésének 

figyelembevételével meghatározott - lakóterület arányában, 

d) továbbá az a/ és c/ pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági 

rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét. 

(1) Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugellátásban részesül és az elővásárlási jogával nem 

él, a szerződésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli 

hozzájárulásával lehet elidegeníteni. 

 

II. rész 

Lakások eladása 

 

3. § 

A lakások vételára 

 

(1) A lakások elidegenítése a helyi, napi forgalmi érték figyelembevételével kialakított 

áron történik. 

(2) Ha a tulajdonos hozzájárulásával a lakást a rendelet 2. § (1) bekezdésében megjelölt 

személyek vásárolják meg, akkor a lakás vételára, a lakásra fordított és meg nem térített 

igazolt értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi érték összegének: 

házas ingatlannál 90 %-a, ha azonban 10 éven belül teljes felújításban részesült 80 %-

a. 
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(3) Ha a lakás lakottan került értékesítésre az csak nyilvánosan meghirdetett pályázat útján 

értékesíthető. A minimálár azonos a lakás beköltözhető forgalmi értékének 60%-ával. 

(4) Ha a lakás üresen álló beköltözhető, az csak nyilvánosan meghirdetett pályázat útján 

értékesíthető. A minimálár azonos a lakás beköltözhető forgalmi értékével. 

 

4. § 

A lakás vételárának megfizetése, kedvezmények 

 

(1) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat egy összegben vagy  

- kérelemre - 25 évi részletfizetési kedvezménnyel fizetheti meg. 

(2) Ha az elővásárlási jog jogosultja az egyösszegű teljesítést vállalja és a teljes vételárat, a 

szerződéskötéssel egyidejűleg kifizeti, készpénzfizetés esetén részére a 3. § (2) 

bekezdése alapján kiszámított vételár 20 %-ának megfelelő összegű árengedmény illeti 

meg. 

(3) Ha az elővásárlási jog jogosultja a vételárat részletfizetéssel kívánja megfizetni a 

szerződés megkötésekor a jogosult kérelme alapján a megállapított vételár 5-10 %-át 

egy összegben kell kifizetni. 

Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékot havonta egyenlő részletben 

kell megfizetni. 

(1) Ha a bérlő a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 10 %-ának egyösszegű 

megfizetésével egyidejűleg szerződésben vállalja a fennmaradó vételár 6 év alatti, havi 

egyenlő részletekben történő megfizetését, abban az esetben 5 % árengedmény illeti 

meg. 

(2) Részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor még fennálló vételárhányad után - a Ptk. 

szerinti, a pénztartozás esetén megállapítható - kamatot kell fizetni. 

 

III. rész 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása 

 

5. §   

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára 

 

(1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vételára - ha azt az elővásárlási jog jogosultja 

vásárolja meg - a helyiségre fordított igazolt értéknövelő beruházások összegével 

csökkentett forgalmi érték 100 % -a 

(2) Az üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pályázat útján kell értékesíteni. 

A minimálár azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékével. 

 

6. § 

A vételár megfizetése, kedvezmények 

 

(1) Ha a helyiséget az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételár kifizethető egy 

összegben vagy 3 év alatt. 

(2) Részletfizetés esetén a szerződés megkötésével egyidejűleg a megállapított vételár       

60 %-át egy összegben kell kifizetni. Az első vételárrészlet befizetése után fennálló 

hátralékot havonta egyenlő részletekben kell megfizetni. 

(3) Részletfizetés esetén a vételárhátralékra kamatot kell fizetni, melynek mértéke azonos a 

mindenkori jegybanki alapkamat összegével. 
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IV. rész 

A kedvezményesen vásárolt lakások és helyiségek továbbadásának  

és cseréjének feltételei 

 

7. § 

 

Az elővásárlási jog jogosultja által részletfizetésre vásárolt lakásra, illetve helyiségre a 

részletfizetés időtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat kell a szerződésben kikötni és a 

tartozást jelzálogként kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni az önkormányzat javára. 

 

V. rész 

 

8. § 

Az értékesítéssel kapcsolatos eljárási szabályok 

 

(1) Az önkormányzati lakásokat és helyiségeket elidegenítésre az önkormányzat képviselő- 

testülete jelöli ki. 

(2) A bérlőtől beérkező vételi ajánlat esetén a jegyző megvizsgálja az elővásárlási jog 

fennállását és a felülvizsgálat eredményének megfelelően előterjesztést tesz a képviselő- 

testületnek. 

(3) Ha a jegyző azt állapítja meg, hogy a bejelentőnek elővásárlási joga nincs, erről az 

ügyfelelt 30 napon belül értesíti. 

(4) A lakások értékesítése során az első adásvételi szerződés megkötését megelőzően - az 

egylakásos, illetőleg az egy helyiségből/helyiségcsoportból álló épület kivételével - az 

épületet társasházzá kell alakítani. 

(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő épületben a közös használatra szolgáló helyiséget 

és az épülethez tartozó közös használatra szolgáló területet önálló ingatlanként nem 

lehet elidegeníteni. 

(6) A lakások és helyiségek esetén az elővásárlási  jog jogosultja köteles rendezni  az 

adásvételi szerződés megkötéséig az elmaradt lakásbérleti díj, valamint közüzemi 

díj tartozását, és arról igazolást bemutatni a hivatalban. 

 

9. § 

 

Az értékesítés előkészítése, szerződéskötés 

 

A képviselő-testület tájékoztatása és határozata alapján az abban foglalt ingatlanokat a 

vagyongazdálkodó készíti elő értékesítésre. 

 

10. § 

Pályázat útján történő értékesítés 

 

(1) Ha az eladásra kijelölt lakás vagy helyiség elővásárlási jog jogosultja lemondott a 

jogának gyakorlásáról, a lakást vagy helyiséget nyilvánosan meghirdetett pályázat útján 

kell értékesíteni. Pályázat útján kell értékesíteni a lakást vagy helyiséget akkor is, ha a 

lakás lakott, de a bentlakóknak sem vételi, sem elővásárlási joga nincs. 

(2) A pályázatról hirdetményt a az önkormányzat újságjában, valamint egy országos 

napilapban kell közzétenni legalább 30 nappal korábban az elbírálás előtt. 
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11. § 

Az elidegenítésből származó bevételek elszámolása és felhasználása 

 

A Polgármesteri Hivatal az értékesítésből befolyó vételárat elkülönített számlán köteles 

kezelni. A polgármester évente a költségvetési beszámoló keretén belül köteles elszámolni a 

befolyt összegekről. 

 

12. § 

Átmeneti rendelkezése 

 

(1) A képviselő-testület eladásra vonatkozó döntését követően az épületben (lakásban, 

helyiségben) csak azonnali beavatkozást igénylő munkák végezhetőek el. Amennyiben 

a karbantartás körét meghaladó mértékű javítási munka kerül elvégzésre, arról a 

Polgármesteri Hivatalt értesíteni kell és a házingatlan vételárát újból meg kell állapítani. 

(2) Nem gyakorolhatja a helyiségre elővásárlási jogát a bérlő, ha a szerződéskötés 

időpontjában adó vagy adók módjára behajtandó vagy a társadalombiztosítási alap 

javára teljesítendő tartozása van. 

 

13. § 

Záró rendelkezés 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a folyamatban lévő, még el nem bírált 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 29/1994.(IX.7.) számú  

rendelettel módosított 18/1994.(V.30.) sz. rendelet. 

 

 

Budakeszi, 2004. június 22. 

 

 

 Farkas Gyula Majorné dr.Stahácz Éva 

 polgármester jegyző 

    

                                       

 

Kihirdetési záradék: 

E rendeletet 2004. július 7-én kihirdettem. 

 

Budakeszi, 2004. július 7. 

 

 

 Majorné dr. Stahácz Éva 

 jegyző 

 


