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a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésűkre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek az önkormányzati lakásvagyo n

hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításáról

1. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993 . évi LXXVIII. törvény 62. §-a helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

„62. § (1) Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került
lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31 .
napját követően befolyó — az (5) bekezdés szerint csökkentett — teljes bevételét a
számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az állami tulajdonú lakóépűletek (a
bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó önkormányzatot megillető bevételekre is
vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy az elidegenítésről a megszűnt tanácsi szerv vagy az
önkormányzat döntött-e.
(3) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben említett bevételeit kizárólag lakáscélokra,
ezen belül különösen
a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszer űsítésére, továbbá
c) az állampolgár tulajdonában álló lakásra – ideértve az államosított lakást is – 1953 . április
1. napja előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság kiutaló
határozata alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban : kényszerbérlet) felszámolásár a
használhatja fel. A felhasználás részletes szabályait önkormányzati rendeletben kel l
meghatározni .
(4) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdés szerinti bevételeit a (3) bekezdésben foglal t
szempontok figyelembevételével úgy köteles felhasználni, hogy az önkormányza t
tulajdonában lévő lakásállomány sem mennyiségében, sem jelen törvény 52 . (1)
bekezdésében foglalt adottságai tekintetében – így különösen alapterületében - ne mutasso n
eltérést az értékesítést megelőző állapothoz képest .
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azokra a z
önkormányzatokra, amelyek e törvény alapján rendeletalkotásra nem kötelesek.
(6) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az önkormányzat levonhatj a
a) az épület elidegenítésre való előkészítésével ;
b) a földrészlet megosztásával;
c) a társasházzá való átalakítással ;
d) a forgalmi érték megállapításával ;
e)az elidegenítés lebonyolításával
kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. Az önkormányzat továbbá levonja az 1991 .
évi XXXXIII. törvény 43. §-a alapján a szolgálati lakással, illetve a bérl őkiválasztási jogga l
rendelkező szervet megillető vételárrészt .”

2. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti .



INDOKOLÁS

Általános indokolá s

Az Alaptörvény kinyilvánítja, hogy az állam és a helyi önkormányzatok vagyona nemzet i
vagyon. Kétségkívül a nemzeti vagyonba tartozik tehát az önkormányzatok tulajdonába
tartozó lakásállomány, mint speciális funkciót betöltő vagyonelem.

A törvénytervezet célja, hogy a önkormányzatok tulajdonában álló lakásállományt mind
mennyiségében, mind annak adottságai alapján legalábbis változatlanul megőrizze, és ne
tegye lehetővé, hogy egyes települési vezetők felelőtlenül elherdálják ezt a stratégiailag
fontos vagyontömeget .

Az önkormányzat a rendelkezésére álló lakásállománnyal sem képes biztosítani ugyanis ,
hogy az arra őnhibájukon kívül valóban rászorulók, valamint a pályakezdő fiatal családok
számára nem piaci alapon teremtse meg az emberhez méltó lakhatás és az első otthonhoz
való hozzájutás lehetőségét.

Jelen javaslat azt az előírást tartalmazza valamennyi önkormányzat számára, hog y
amennyiben a tulajdonában álló lakásvagyonból bármilyen okból értékesítésre kerül sor, úg y
minden önkormányzat köteles az ebből befolyt bevétel teljes összegét – a törvény adt a
értékkorrekciók elvégzése után – egy elkülönített számlára elhelyezni .

Az így keletkezett bevételt pedig a jövőben kizárólag új, vagy használt lakások vásárlásra,
felújításra, korszerűsítésre lehet majd költeni. Hiszen remek dolog egy települési fejlesztés –
például egy útfelújítás – de ezek a fejlesztések nem valósulhatnak meg az önkormányzat i
lakások kiárusításából.

Új elem továbbá jelen javaslatban, hogy a befolyt bevétel felhasználása során arra i s
figyelemmel kell lennie az önkormányzatnak, hogy a tulajdonában álló lakások se m
mennyiségében, sem minőségében ne mutassanak eltérését a korábbi állapotokhoz képest .
Így biztosítható, hogy az önkormányzatok képesek legyenek otthonteremtési feladatuknak
legalább minimális szinten eleget tenni .

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat az általános indoklásban megfogalmazott célok elérése érdekében a lakáso k
bérletéről szóló jogszabály önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételeinek
felhasználási feltételeit módosítja .

A 2. §-hoz

Az általános indoklásban lefektetett célok mielőbbi megvalósulása érdekében szükséges jele n
törvény minél hamarabbi hatályba léptetése.



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptőrvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján — benyújtom „a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésűkre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénynek az önkormányzati lakásvagyo n
hathatósabb védelme érdekében szükséges módosításáról” szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat indokolását csatolom

Budapest, 2014. október 9 .

Sneider Tamás
országgyűlési képviselő
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országgyűlési képviselő
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