
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

Iktató szám: 120/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2019. május 16. napi ülésére 
 
 
Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a 

lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére 
vonatkozó 7/2006. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
(II. forduló) 

 

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette: Vagyonkezelési Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja: GB 2019. 05. 15. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
 

Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű   

minősített x többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 

április 25-i ülésén I. fordulóban tárgyalta a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és 

megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdés 

módosítását, mely módosítás kifüggesztésével egyetértett. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező, kifüggesztett 

rendelet-módosítást megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Budapest, 2019. május 7. 

 

 

 

 dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

 
 
 

 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

a …./2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2019. (….) önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 dr. Dombóvári Csaba jegyző 

 

  



Előterjesztés 1. számú melléklete 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló  

7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások 

és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény 23. § (3), 27. § (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazása alapján, 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5) bekezdés 14. pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások 

és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 

7/2006. (III. 10.) rendelete módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 
 

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) rendelete 

10.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Amennyiben a bérlő cserelakásra nem tart igényt, úgy a polgármester döntése alapján  

450.000 Ft/m2-rel számított értéket figyelembe vevő összegű pénzbeli térítés fizethető 

részére.” 

 

2. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Budapest 2019. …. … 

 

 

dr. Bácskai János 

polgármester 

dr. Dombóvári Csaba 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Előterjesztés 2. számú melléklete 

 

 

INDOKOLÁS 

a .../2019. (....) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet hatálybalépése óta eltelt időszak gyakorlati tapasztalatai, az önkormányzat 

gazdasági érdeke, valamint a megváltozott jogi szabályozás szükségessé tette a Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és 

helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 

7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

 

Részletes Indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A lakáspiaci árak indokolják a cserelakás megváltására szolgáló pénzbeli térítés összegének 

megemelését. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
  



Előterjesztés 3. számú melléklete 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása csekély jelentőségű. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak alapján az Önkormányzat bevételeit érdemben nem befolyásolja. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak az adminisztrációs terheket érdemben nem befolyásolják 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak, a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, 

követelménye az önkormányzat szempontjából nincs. 
 

  



Előterjesztés 4. számú melléklete 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (……...) önkormányzati rendelete 

a lakások és helyiségek bérletére, 

elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó 

szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

10. § 

 

(4) Amennyiben a bérlő cserelakásra nem tart 

igényt, úgy a polgármester döntése alapján 

300.000 Ft/m
2
-rel számított értéket figyelembe 

vevő összegű pénzbeli térítés fizethető részére. 

 

 

10. § 

 

(4) Amennyiben a bérlő cserelakásra nem tart 

igényt, úgy a polgármester döntése alapján 

450.000 Ft/m
2
-rel számított értéket figyelembe 

vevő összegű pénzbeli térítés fizethető részére. 

 

 


