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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelete 

az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 

a feltételeiről  
 

(Egységes szerkezetben a 42/2017.(XII.15.) a 16/2018.(VII.30.) a 21/2018.(X.26.) a 25/2018.(XI.30.) és az 1/2019.(II.1.) 
rendelettel) 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ 9. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi Budakalász Város Önkormányzata (továbbiakban: 

Önkormányzat) tulajdonában álló lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (a 
továbbiakban: helyiség). 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
A tulajdonosi jogok gyakorlói 

2. § 

(1) A lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat az Önkormányzat 

Képviselő-testülete, a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága, valamint Polgármestere 

gyakorolja, a rendeletben foglaltak szerint. Ha a rendelet külön nem jelöli meg az 

elidegenítéssel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlóját, azt a Polgármester gyakorolja.  

(2) Az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.  

 
Az elidegenítés feltételei 

3. § 
 

(1) Nem lehet értékesítésre kijelölni és elidegeníteni: 
a) Az általános vagy részleges településrendezési terv által eltérő célra tervezett területen lévő 

lakást és nem lakás céljára szolgáló helyiséget. 
b) Az Önkormányzat törzsvagyonához tartozó önkormányzati vagyontárgyak (intézmények) 

területén lévő vagy azokkal összefüggő lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket. 
c) Az önkormányzat bérlakás állománya növelése érdekében kapott támogatásból kialakított 

bérlakásokat a támogatási szerződésekben meghatározott ideig. 
(2) Az elidegeníthető lakások listáját az 1. melléklet tartalmazza.  
(3) Az elidegenítésre kijelölt épület társasházzá alakításáról az Ltv. rendelkezései az irányadóak. 
 

Elővásárlási joggal nem érintett lakások értékesítése 
4. § 

 
(1) Az elidegenítésre kijelölt, az Ltv 49. §-a szerinti elővásárlási joggal nem érintett lakások 

értékesítése forgalmi értékbecslés alapján, hirdetés útján történik. A hirdetést az 
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Önkormányzat honlapján legalább 15 napon át meg kell jeleníteni. A győztes ajánlat 
kiválasztásakor a kínált legmagasabb vételi ár a meghatározó. 

(2) A kínált legmagasabb vételi áron az Önkormányzat elővásárlási jogot biztosít a lakás 
bérlőjének és használójának, amennyiben a megelőző 2 évben nem rendelkezett bérleti vagy 
használati díjhátralékkal.1 

(3) Az ingatlan kizárólag egy összegben kerülhet értékesítésre. 
(4) Az értékbecslő által megállapított értéktől csak felfelé lehet eltérni. 
(5) Az adásvételi szerződés megkötésével járó költségek a vevőt terhelik. Ugyancsak a vevő(k) 

kötelessége a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének biztosítása a 
költségek viselésével. 

 
Az Ltv. alapján elővásárlási joggal érintett lakások értékesítése 

5. § 
 

(1) Az elidegenítésre kijelölt, az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került lakást az 
Ltv. 49. §-a szerinti elővásárlásra jogosult, továbbá a felajánlás időpontját megelőző 2 évben 
bérleti díj vagy egyéb hátralékkal nem rendelkező lakáshasználó részére kell megvételre 
felajánlani. 2 

(2) A megvételre felajánlásnak tartalmaznia kell a lakás:  
a) címét, ingatlan-nyilvántartási adatait; 
b) az értékbecslésben megállapított forgalmi érték alapján a vételárát; 
c) a vételár megfizetésének feltételeit; 
d) az Önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartamát. 

(3) Az ajánlati kötöttség határideje: az ajánlat kézhezvételét követő naptól számított legfeljebb 
kilencvenedik nap. 

(4) A vételi szándékot írásban kell bejelenteni. 
(5) A nyugdíjas, vagy a külön jogszabályban meghatározott nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátásban részesülő bérlőkre vonatkozó előírásokat az Ltv. tartalmazza.  
 

A lakás helyi forgalmi értékének meghatározása  
6. § 

 
(1) Az elidegenítésre kijelölt lakás helyi forgalmi értékét az arra engedéllyel rendelkező 

ingatlanforgalmi szervezet vagy szakember útján értékbecsléssel kell meghatározni az Ltv.-ben 
leírt szempontok figyelembevételével. Az értékbecslés 6 hónapnál régebbi nem lehet, az 
értékesítést engedélyező döntés meghozatalának időpontjához viszonyítva. 

(2) A forgalmi érték meghatározásakor nem lehet figyelembe venni azoknak a munkáknak az 
értékét, amelyeknek elvégzése jogszabály és/vagy a bérbeadóval kötött megállapodás és/vagy 
bérleti szerződés alapján a bérlő (használó) kötelezettsége.  

 
A vételár megállapítása és megfizetése 

7. § 
 

(1) A vételár a lakás 6. § szerint megállapított forgalmi értéke. 
(2) Az Ltv. figyelembevételével alkalmazandó kedvezmények az elővásárlási joggal érintett lakások 

esetében: 
a. azon bérlők, akik a vételi szándékot megelőző 10 év vagy azt meghaladó időszak során folyamatos 

bérleti szerződéssel rendelkeztek, és a vételi ár meghatározásakor, valamint az azt megelőző 2 
évben nem rendelkeztek bérleti díjhátralékkal 5 % vételár kedvezményre jogosultak, kivéve azon 
bérlőket, akik 2018. november 30.-ig írásban lakásvásárlási kérelmet nyújtottak be, ez esetben a 
vételár kedvezmény mértéke 20%. Ez esetben az ingatlan tulajdoni lapjára a vásárlási időponttól 

                                                           
1.Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 16/2018.(VII.30.) rendelettel. Hatályos: 2018. 07.31. napjától. 
2 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 16/2018.(VII.30.) rendelettel. Hatályos: 2018. 07.31. napjától. 



3 

 

számított 10 év elidegenítési tilalmat fel kell jegyezni. Amennyiben az ingatlant 10 éven belül 
kívánja eladni, az igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni. 3 4 

b. a bérlő részére, kérelme alapján legfeljebb 15 éves időtartamra részletfizetés adható. Az első 
vételárrészlet minimum a lakás vételárának 20 %-a, amely megfizetése a szerződés megkötésekor 
egy összegben esedékes. A fennmaradó hátralékra a havonta fizetendő részleteket egyenlő 
mértékben kell megállapítani, a mindenkori jegybanki alapkamat + 15 %-os éves kamat 
felszámításával. Ez esetben az ingatlant elidegenítési tilalom terheli, amelyet a tulajdoni lapra is fel 
kell vezetni a teljes vételár kifizetéséig. 

c. részletfizetéssel történő vásárlás esetén előtörlesztésre lehetőség van. A fennmaradó 
vételárhátralékból 5 % kedvezmény illeti meg a vevőt. 5 

(3) Ha a bérlőnek és a vele a lakásban legalább két év óta állandó jelleggel együtt lakó egyenes ági 
rokonának az egy főre jutó, havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, és nem rendelkeznek ingatlannal vagy annak tulajdoni hányadával:  

a) a vételár 15 %-át kell egy összegben megfizetni; 
b) a fennmaradó vételárhátralékra 17 év részletfizetési kedvezmény adható, a 

havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani, a 
mindenkori jegybanki alapkamat + 13 %-os éves kamat felszámításával; 

c) előtörlesztés esetén, a fennmaradó vételárhátralékból 10 % kedvezmény illeti 
meg a vevőt. 

(4) A jövedelmi helyzet megállapítása során a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 
1993. évi III. törvény 4.§-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott jövedelmet kell 
figyelembe venni.  

(5) A vételárrészlet késedelmes megfizetése esetén a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Az adásvételi szerződés megkötése 

8. § 
 

(1) A szerződés megkötésével járó költségek a vevőt terhelik. Ugyancsak a vevő(k) kötelessége a 
tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének biztosítása a költségek 
viselésével. 

(2) A lakás megvásárlására kötött minden adásvételi szerződésnek tartalmazni kell a kötelező 
szerződési elemeken kívül, hogy  

a) az Önkormányzat a teljes vételár hiánytalan megfizetéséig a tulajdonjogát 
fenntartja. A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényét az ingatlan-
nyilvántartásban rögzíteni kell. 

b) a vevő vállalja a közmű cégek felé a fogyasztó nevének átíratását 
(3) Adásvételi szerződés csak akkor köthető, ha a lakásra bérleti díj hátralék, illetve közüzemi 

díjtartozás, továbbá helyi adó hátralék nem áll fenn. 
(4) Az adásvételi szerződés aláírását követően a lakást az új tulajdonos birtokába kell adni, a 

birtokbaadásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a közüzemi órák 
állását. 

 
Az elidegenítésre kijelölt lakás harmadik személy részére történő elidegenítése 

9. § 
 

                                                           
3 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 25/2018.(XI.30.) rendelettel, hatályos 2018. december 1. napjától. 
4 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete az 1/2019.(II.1.) rendelettel, hatályos 2019. február 2. napjától. 
5 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 21/2018.(X.26.) rendelettel, hatályos 2018. október 27. napjától. 



4 

 

(1) Ha az elidegenítésre kijelölt, vételre felajánlott lakást az Ltv. 49. § (1) bekezdésében felsorolt 
személyek nem vásárolják meg vagy a lakás üres, a Magyarország mindenkori költségvetési 
törvényében meghatározott egyedi versenyeztetési értékhatárt meghaladó helyi forgalmi 
értékű lakást harmadik személy részére versenytárgyalás útján lehet elidegeníteni, az 
Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló rendelete alapján. 

(2) A törvényben, illetve rendeletben meghatározott értékhatárt meg nem haladó helyi forgalmi 
értékű lakást, amennyiben a Ltv. 49. §(1) bekezdésben megjelölt személyek elővásárlási 
jogukat nem érvényesítik, kizárólag hirdetés útján lehet értékesíteni. A hirdetést az 
Önkormányzat honlapján legalább 15 napon át meg kell jeleníteni. A győztes ajánlat 
kiválasztásakor a kínált legmagasabb vételi ár a meghatározó. 

 
 

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 
10. § 

 
(1) Állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőt (bérlőtársat) 

elővásárlási jog illeti meg. Amennyiben a helyiséget az elővásárlásra jogosult veszi meg, a 
vételár mértéke a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg. 

(2) Az értékesítésre kijelölt helyiségek kizárólag hirdetés útján értékesíthetők. A legmagasabb árat 
kínáló vételi ajánlatot kell győztesnek kihirdetni.  

(3) Ha a helyiséget az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, adásvételi szerződés akkor köthető, ha 
a helyiségre bérleti díj hátralék, illetve közüzemi díjtartozás, továbbá helyi adó hátralék nem áll 
fenn. 

 
Záró rendelkezés 

11. § 
 
Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg Budakalász Város 
Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szóló 27/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete hatályát 
veszti. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 dr. Udvarhelyi István Gergely 
jegyző 

 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. 04. 27-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2017. 04. 28 –án 
megtörtént. 
 
 
 
dr. Udvarhelyi István 
jegyző 



5 

 

1. melléklet a 23/2017. (IV. 28.) sz. önkormányzati rendelethez  6, 7 
Az Ltv. 49. §- alapján elővásárlási joggal érintett és elővásárlási joggal nem érintett, elidegeníthető lakások listája: 
 

 
HRSZ Cím Ajtó m2 

 
ÁLLAMI 

 
NEM ÁLLAMI 

1745 Budai út 38. fsz. 1. 51 X   

1745 Budai út 38. fsz. 2. 24 X   

1745 Budai út 38. fsz. 3. 64 X   

1747/A/1 Budai út 40 fsz. 1. 43 X   

1747/A/2 Budai út 40.  fsz. 2. 48 X   

1747/A/3 Budai út 40.  fsz. 3. 47 X   

1747/A/4 Budai út 40.  fsz. 4. 38 X   

1747/A/5 Budai út 40.  fsz. 5. 40 X   

1747/A/6 Budai út 40.  fsz. 6. 64 X   

2348 Budai út 93.   42  X  

2341 Budai út 99. fsz. 1. 36 X   

2341 Budai út 99.  fsz. 2. 33 X   

2308 Budai út 139.  fsz. 1. 34 X   

2308 Budai út 139. fsz. 2. 21 X   

2308 Budai út 139. fsz. 3. 34 X   

2308 Budai út 139.  fsz. 4. 23 X   

2308 Budai út 139. fsz. 5. 20 X   

135 Damjanich u. 13. fsz. 1. 27  X  

135 Damjanich u. 13.  fsz. 2. 38  X  

135 Damjanich u. 13. fsz. 3. 54  X  

299/8 Fürj u. 8.   48 X   

299/10 Fürj u. 10.   48 X   

299/92 Fürj u. 14/1.   46 X   

299/92 Fürj u. 14/2.    46 X   

299/92 Fürj u.14/5.   46 X   

2881 József Attila u. 58/b.   53 X   

2882/A/1 József Attila u. 62. fsz. 1. 43 X   

2882/A/3 József Attila u. 62. fsz. 3. 43 X   

2882/A/12 József Attila u. 62. fsz. 12. 36 X   

362 Rigó u. 4/a.  43 X   

362 Rigó u. 4/b.  43 X   

1294/4/A/.. Szentendrei út 15. II/1. 78 X   

1294/4/A/.. Szentendrei út 15. II/2. 78 X   

2086 Vasút sor 98.  36 X   

                                                           
6 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete a 42/2017.(XII.15.) rendelettel. Hatályos 2018. január 1-től. 
7 Módosította Budakalász Város Képviselő-testülete az 1/2019.(II.1.) rendelettel. Hatályos 2019. február 2-től. 
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