
Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek
32/2011.( XII.19.) onkormanyzati rendelete

az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek
elidegeniteserol

(egyseges szerkezetben a 18/2013.(IX.09.) onkormanyzati rendelettel)

Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a lakasok es helyisegek berletere, valamint
az elidegenitesiikre vonatkoz6 egyes szabalyokr61 sz616 1993. evi LXXVIII. tOrveny (a tovabbiakban:
Ltv.) 54.§ (1), (3) bekezdeseben es az 58.§ (2), (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a helyi
onkormanyzatokr61 sz616 1990. evi LXV. tOrveny 8. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben
eljarva a kovetkezoket rendeli el.

(1) E rendelet hatlilya Saj6szentpeter yaros kozigazgatasi teriileten, az onkormanyzat
tulajdonaban 16vo lakasokra es nem lakas eeljara szolgal6 helyisegekre terjed ki.

(2) A rendeletben nem szabalyozott kerdesekben az Ltv. es a Magyar Koztarsasag Polgari
Torvenykonyverol sz616 1959. evi IV. tOrveny (a tovabbiakban: Ptk.) szabalyait kell
alkalmazni.

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre tOrteno kijeloleserol a kepviselo-
testiilet dont.

(1) Az all am tulajdonab61 az onkormanyzat tulajdonaba keriilt onkormanyzati lakasok eseten az
Ltv. 49.§. 11/ bekezdesenek a)-d) pontjaiban felsorolt szemelyeket mas szemelyt megelozo
elovasarlasi jog illeti meg.

(2) Az elovasarlasi jog gyakorlasara jogosultat az elidegenitessel megbizott szerv ajanlat
megkiildesevel tajekoztatja az elidegenitesre tOrtent kijelolesrol.

(1) Az ajanlatnak tartalmaznia kell:
a) az ingatlan legfontosabb ingatlan-nyilvantartasi es mas jellemzo adatait (pI. eim,

helyrajzi szam, alapteriilet, szobaszam, komfortfokozat)
b) az epiilet, a lakas lenyeges miiszaki allapotara vonatkoz6 tajekoztatast,
e) a lakas forgalmi erteket, vetelarat, a kialakitasanaI figyelembe vett tenyezoket,
d) a fizetesi felteteleket.

(2) Az elidegenitessel megbizott szerv az (1) bekezdesben foglaltakon mlmenoen az ajanlatban
koteles felhivni a jogosult figyelmet arra, hogy a megkiildott arajanlat elfogadasar61 a
kezhezveteltol szamitott 60 napon beliil nyilatkozhat.
Ha azonban a megadott hataridon beliil nem tesz annak elfogadasanak minosiilo irasbeli
nyilatkozatot, az ingatlant az onkormanyzat az ajanlatnak megfeleloen, vagy annal szamara
kedvezobb feltetelek mellett elidegenitheti.



(3) A (2) bekezdes masodik mondataban foglalt rendelkezesek nem alkalmazhat6ak a nyugdijas
vagy a nyugdijszeru rendszeres szocialis ellatasban reszeslilo jogosult eseteben.

(2) Az ertekbecsles elkeszitese soran figyelemmel kell lenni az Ltv. 52. § (1) bekezdeseben
meghatarozott szempontokra.

(1) Ha a lakast az elovasarlasi jog jogosultja vasarolja meg a vetelar a lakas - hivatalos
ertekbecsIessel megallapitott - forgalmi erteke.

(2) A jogosultat - kerelmere - reszletfizetesi kedvezmeny illeti meg. Ebben az esetben a vetelar
megfizetese az alabbiak szerint tOrtenik:

a) Az adas-veteli szerzodes megkotesekor a vetelar 20 %-at egy osszegben kell
megfizetni.

b) A vetellirhatraIekot a vevonek 15 ev alatt kell kiegyenlitenie, havonta fizetendo
egyenlo reszletekben.

c) A kezdo reszlet befizetese utan fennmarad6 vetelarhatraIekot a vevonek a jegybanki
alapkamattal novelten kell megfizetnie.

(3) A vetelamak az adas-veteli szerzodes megkotesekor egy osszegben tOrteno megfizetese
eseten a jogosultat a teljes vetelarb61 10 % arengedmeny illeti meg.

(4) A vetelarhatra16knak az adas-veteli szerzodesben vallalt hatarido elott tOrteno teljes osszegu
kiegyenlitese eseten a vevot a teljes osszegii kiegyenliteskor fenna1l6 tartozas utan a szerzodes
megkotesetol szamitott:

a) 1 even bellil 10 %
b) 2 even bellil 5 %

(5) Ha az elovasarlasi jog jogosultja az (2) bekezdes b) pontja szerinti idoszakban a havonta
esedekes tOrleszto reszlet fizetesevel kesedelembe esik, vagy a vallalt hamridore a teljes
vetelarat nem fizeti meg, a kesedelmes teljesites utan a Ptk. szerinti kesedelmi kamatot kell
fizetni.

(6) Harom havi torleszto reszlet befizetesenek elmulasztasa eseten a vevo elvesziti a reszletfizetes
lehetoseget, es az egesz vetelarhatra16k megfizetese egy osszegben valik esedekesse. A
hatralek 15 napon bellili meg nem fizetese esten meg kell tenni a behajtashoz szlikseges
intezkedeseket.

(7) Az onkormanyzati ingatlan megvasarlasahoz onkormanyzati tamogatas es kolcson nem
igenyelheto.

(8) A lakast megvasarolni szandekoz6 berlo, akinek lakast terhelo tartozasa all fenn, az adas-
veteli szerzOdes megkotese elott egy osszegben koteles megfizetni a meg fenna1l6 tartozasat.

(1) Dresen a1l6 lakas kepviselo-testiileti hatarozat alapjan palyliztatas utjan ertekesitheto. A vetelar
nem lehet kevesebb, mint a hivatalos ertekbecs16ssel megallapitott forgalmi ertek. A vetelarat
egy osszegben kell megfizetni.



a) Az ingatlant a hatllrozat meghozatahit61 szamitott 30 napon bellil a helyben szokasos
m6don kell ertekesitesre meghirdetni.

b) A palyazati hirdetmenynek tartalmamia kell:
ba) az ingatlanra vonatkoz6 fontosabb adatokat,
bb) a kikialtasi arat,
be) a licittargyalas helyet es idopontjat,
bd) a paIyazaton val6 reszvetel felteteleit, amelyek elfogadasar61 a palyaz6 irasban

koteles nyilatkomi,
be) az ingatlan megtekintesenek lehetoseget,
bt) a szerzOdeskotesibiztositekra vonatkoz6 eloirasokat,
bg) tajekoztatast arr61,hogy a paIyliztat6 a szerzOdesmegkotesetol az ok megjelolese

nelklil elallhat.

e) A palyazaton termeszetes szemelyek, jogi szemelyek es jogi szemelyiseggel nem
rendelkezo szervek - elozetes bejelentes nelklil - egyarant reszt vehetnek. A
meghatalmazassal reszt vevoknek meghatalmazasuk eredeti peldanyat a jegyzokonyvhoz
kell esatolni.

d) A palyazaton resztvevo a lieitalast megelozoen koteles a kikialtasi ar 10 %-anak megfelelo
osszegii szerzOdeskotesi biztositekot letetbe helyemi az elidegenitessel megbizott szervnel.
A szerzOdeskotesi biztositek a szerzodes teljesitesekor a nyertes felnel a vetelar reszekent
beszamitasra, nem nyertes palyaz6k eseteben visszafizetesre keriil

A szerzodeskotesi kotelezettseg elmulasztasa eseten a szerzOdeskotesi biztositek a
palyliztat6t illeti.

e) A kikialtasi ar nem lehet kevesebb, mint a hivatalos ertekbeeslessel megallapitott forgalmi
ertek. A kikialtasi arat es a lieitlepesot a kepviselo-tesmlet hatarozza meg.

t) Amennyiben a teljes forgalmi ertek egyosszegii megfizetesere egyetlen resztvevo sem tesz
ajanlatot, az elidegenitessel megbizott szerv a keszpenzes teljesites nagysagara lieitaltat. A
licit a kikiaItasi ar 50 %-t61indul, a licitIepeso 50.000.- Ft.

g) Az ingatlan veteli jogat az nyeri el, aki a legmagasabb osszegii ajanlatot teszi.

A nyertes palyaz6t a palyazati targyalas napjat61szamitott 15 napon bellil szerzodeskotesi
kotelezettseg terheli.

h) Amennyiben a veteli jogot a 7. § (2) bekezdes t) pontja alapjan szereztek meg, ugy a
nyertes palyaz6nak a forgalmi ertek es az ajanlat kozotti kiilonbozetet legfeljebb 3 ev alatt
kell kiegyenlitenie, havonta fizetendo egyenlo reszletekben. A fennmarad6
vetelarhatraIekot a jegybanki alapkamat mertekevel novelten kell megfizetnie.

i) A vevonek az altala vallalt osszeget a palyazati tlirgyalas napjat61 szamitott 15 napon bellil
kell az elidegenitessel megbizott szerv reszere megfizetni. Amennyiben a nyertes fel a
vetelarat banki koleson utjan kivanja megfizetni, a megfizetesre 60 nap all rendelkezesere.

j) Amennyiben a palyazat nyertese nem el veteli jogaval (nem fizeti be hataridore a palyazat
szerinti vetelarat, vetelarhanyadot) a soron kovetkezo tovabbi ket legmagasabb ajanlatot
tevo kaphat veteli lehetoseget.

Amennyiben a harom palyaz6 kozlil egyikkel sem jon Ietre az adasveteli szerzOdes, az
ingatlan ertekesiteset ujra meg kell hirdetni es a palyazati eljarast meg kell ismetelni.



k) A palyazati targyalasr61 minden esetben jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet a targyalas
levezetoje, a palyazat nyertese, a tovabbi ket legjobb ajanlatot tevo palyaz6 es a
jegyzokonyvvezeto kOte1es a1liirni.

(1) A nem 1akas celjara szolga16 helyisegek elidegenitesere pa1yaztatas utjan keriilhet sor.

(2) 1 A helyisegek forgalmi erteket ertekbecslessel foglalkoz6 szervezet allapitja meg.
Az elidegenitessel megbizott szervnek 2 hivatalos ertekbecslest kell beszereznie. A
kikialtasi ar a forgalmi ertekbecslesek ertekenek szamtani atlaga figyelembe vetelevel
keriil megallapitasra

(2) Az ertekesites (pa1ylizati e1jaras) soran a 7.§ (2) bekezdes eloirasai a1ka1mazand6k azza1 az
e1teresse1, hogy az f) pont szerinti licit a kikialtasi ar 70 %-t61 indu1

(1) Az elovasar1asi jog gyakorlasara - az Ltv. 58.§.(1) bekezdeseben meghatarozott - jogosultat
az elidegenitessel megbizott szerv ajanlat megkiildesevel tajekoztatja az elidegenitesre torteno
kijelo16srol. Az ajanlat tarta1mara e rendelet 4.§ (1) bekezdese az iranyad6.

(2) Az elovasarlasi jogga1 terhe1t helyiseg vete1ara a magasabb osszegii ertekbecsIesben
megallapitott forga1mi ertek. Az ar e1fogadasar61, az e1ovasar1asi jog gyakor1asar61 a jogosu1t
15 napon be Iii1kote1es nyilatkozni.

(3) Ha az ingatlant az e16vasarlasi jog jogosultja vasarolja meg - a 9. § (1) bekezdeseben
fog1altakt61 elteroen - a vete1ar 80%-at kell a szerzodes megkotesekor megfizetnie. A
fennmarad6 vete1arhatra16kra a vevot - irasbeli kere1mere - 1egfeljebb 1 ev idotartamra
reszletfizetesi kedvezmeny illeti meg. A vete1arhatra1ekot havonta egyen10 reszletekben a
jegybanki alapkamat mertekevel novelten kell megfizetnie.

(1) Amennyiben a 1akas, illetve nem lakas celjara szolga16 helyiseg elidegenitesere
resz1etfizetessel keriil sor a vete1arhatralek es jliruIekai erejeig az ingatlan nyilvantartasba
Saj6szentpeter Yaros Onkormanyzatajavaraje1zalogjogot es annak biztositasara elidegenitesi
es terhe1esi tilalmat kell bejegyezni.

A jelzalogjoggal terhelt, va1amint elidegenitesi es terhe1esi tilalomma1 biztositott ingatlan
ingyenes, vagy visszterhes atruhazasara a vete1arhatralek egy osszegben torteno kiegyenlitese
utan kerii1het sor.

(2) E rende1et a1apjan reszletfizetesi kedvezmennye1 megvasarolt lakas megterhe1heto a lakas
fe1ujitasa, korszeriisitese celjab61 penzintezetto1 igenybe vett kolcson biztositasara, az
onkormanyzatot koveto rangsorban bejegyzett je1zalogga1 es ennek biztositasara elidegenitesi
es terhe1esi tila1omma1, va1amint koziizemi dij behajtasa erdekeben az onkormanyzatot koveto
rangsorban bejegyzett jelzaloggal, illetve vegrehajtasi joggal.



(l) Az onkonminyzati lakasok elidegenitesekor a vetelar megfizetese keszpenzben illetve
penzintezeti atutalas utjan teljesitendo.

(2) Nem lakas celjara szolgalo helyiseg elidegenitesekor a vetellir megfizetese penzintezeti atutalas
utjan teljesitendo.

A lakasok es nem lakas celjara szolgalo helyisegek e rendelet alkalmazasaval torteno
elidegenitesevel kapcsolatban, az erintett allampolgarok hozzajlirulasaval az elidegenitessel
megbizott szerv az alabbi szemelyes adatokat kezeli:

a) nev, (illetve sziiletesi nev)
b) sziiletesi hely, ido
c) anyja neve
d) lakascime
e) szemelyazonosito jel
t) adoazonosito jel/adoszam
g) bankszamla szam.

(2) Hatalyat veszti az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek elidegeniteserol
szolo 6/2006. (III.29.) onkormanyzati rendelet es az azt modosito 22/2006.(IX.25.), a
13/2007.(V.30.), a 24/2008.(X.27.), a 23/2009.(IX.29.) onkormanyzati rendeletek.

dr. Borosne dr. Horvath Agnes
aljegyzo

Dr. Farago Peter
polgarmester

dr. Borosne dr. Horvath Agnes
aljegyzo


