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QRSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐ Érkellett: .'.
IW"! b

Módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök űr+

A Házszabály 94 . (1) bekezdése, valamint 102. § (1) bekezdése alapján „egyes ingatlanok
fővárosi önkormányzat részére történ ő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő
egyes törvények módosításáról” szóló T/8887 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztek elő :

A törvényjavaslat egy új ponttal egészül ki, ezzel párhuzamosan a fejezetszámok változnak :

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikre vonatkozó egye s
szabályokról szóló 1993 . évi LXXVIII. törvény

8. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elídegenitésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993 . évi LXXVIII. törvény 61 . §-a egy új A. ponttal egészül ki.

„61/A,. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostól függetlenül az
önkormányzatot illeti meg azon lakások használati joga, ahol a bérl ők vagy jogelődjük
1989. december 31 . előtt, határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződést kötöttek a
megszűnt tanácsi szervvel vagy annak ingatlankezel őjével. Ezen esetekben az
önkormányzat kérelme alapján az ingatlanügyi hatóság az tankormányzat javára az
ingatlan-nyilvántartásba használati jogot jegyez be .”

9. Záró rendelkezések

9.§

Indokolá s

Számos esetben előfordul, hogy — a hatályos jogszabályokkal ellentétes, téves ingatlan -
nyilvántartási bejegyzés miatt — az önkormányzat által kezelt lakások esetében más jog i
személy a tulajdonos. A gyakorlatban a bérlők az önkormányzattal vagy annak jogelődjével a
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tanácsi szervekkel kötöttek bérleti szerződést, amelynek megfelelően évtizedek óta a bérlet i
díjat a bérlők az önkormányzatnak fizetik. Egyes lakásoknál azonban a tulajdonjog nem az
önkormányzatot illeti meg, továbbá az önkormányzat javára használati jog sincs bejegyezv e
az ingatlan-nyilvántartásba. Ebből fakadóan egy olyan jogi helyzet állt el ő , miszerint a z
ingatlan-nyilvántartási adatok és a tényleges hasznosítás (viseli az ingatlannal kapcsolato s
költségelvet és szedi a bérleti díjat) elválik egymástól . Ez a körülmény számos vitás helyzetet
idéz elő, amely adott esetben több évig elhúzódó bírósági eljárásokhoz vezet .

A fenti jogszabály módosítási javaslat ezt a helyzetet kívánja orvosolni, azzal, hogy a z
önkormányzatok részére használati jogot biztosít, ezzel megteremtve a jogcímet a lakáso k
üzemeltetésére, használatára és bérbeadására .

Budapest, 2012 . november S .

r

Dr. I'(gy ábor Tamás
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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