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HÍRLEVÉL 2014/02
Lakásügyi tájékoztató:
Megjelent a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti
Főosztály 53-1215/2013 számú tájékoztatója a honvédségi lakásügyek aktuális kérdéseiről.
A tájékoztató megjelent a Honvédelmi Minisztérium Párbeszéd portál oldalán.
https://www.parbeszed.hm.gov.hu
Tapolca vonatkozásában azok, akik még rendelkeznek honvédségi LAKÁSSAL, azok
részére a személyes ügyintézésre lehetőséget biztosít az MH 54. Veszprém Radarezred:
Telefon: 06-88/543-099 központon keresztül kell kérni, a 02-32/47-25 számon a Helyőrség
Kommandáns Hivatal ügykezelőjét, Csizmadia - Szabó Éva törzsőrmestert.
Felhívom, az érdeklődök figyelmét, hogy aki a lakásvásárlásról nyilatkozni szeretne,
az alábbiakban megjelölt ügyfélfogadási rend szerint betartott időben kizárólag személyesen
tegye meg a Helyőrség Kommandáns Hivatal lakásgazdálkodási részlegén.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Nincs ügyfélfogadás.
08:00 – 11.30. és 12:00 – 16:00.
08:00 – 11.30. Délután nincs ügyfélfogadás.
08:00 – 11.30. Délután nincs ügyfélfogadás.
Nincs ügyfélfogadás.

Az ügyfélfogadásra vigye magával a személyi azonosító okmányait, lakcím kártyáját,
katonai igazolványát, bérleti szerződését.
Az intézkedés 4. pont 3. bekezdésben foglaltak szerint, felhívják a figyelmet arra,
hogy a lakásértékesítési rendeletben foglalt kedvezmények, az állami tulajdonú HM
vagyonkezelésű lakások (bizonyos mértékig a gépkocsi tárolók, beállók, állóhelyek) arra
jogosult bérlőire, megfelelő elhelyezésre jogosult jogcímnélküli használóira vonatkozik, de az
önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésű (bérlőkijelölési, - kiválasztási jogú) lakások
lakóira nem. Az önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésű lakások értékesítésének feltételeit
a tulajdonos önkormányzati rendelet határozz meg. Amennyiben a tulajdonos önkormányzat
értékesítési szándékkal él, úgy ahhoz a helyi gazdálkodási szervek – honvédelmi tárcát
megillető vételárhányad megfizetésének feltétele mellett, az önkormányzat számára már
közzétett iratminta alkalmazásával – hozzájárulhatnak.

Tapolca, 2014. január

-n.
Nacsa Ferenc elnök
Tapolca és Környéke Honvéd bajtársi Egyesület
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Melléklet az 57/-1215/2013. nyt számú tájékoztatóhoz.
Bérlő/használói szándéknyilatkozat HM vagyonkezelésű
lakásmegvásárlása tárgyában
MINTA1
Magyar Honvédség Veszprém Radarezred
Kommandáns Hivatal lakásgazdálkodási részleg2

Veszprém
Tisztelt Bérbeadó!
Alulírott: Név:
Születési hely:
Szül.idő:
kérem, hogy az általam bérelt/jogcím nélkül használt lakásom értékesítését kezdeményezni
szíveskedjen.
Ez úton nyilatkozom, hogy amennyiben a lakásom értékesítési tilalom nem áll, úgy az
elidegenítési eljárás során a honvédelmi szervekkel, értékesítési megbízottjával
együttműködök, a forgalmi értékbecslés elkészítését a lakásomon lehetővé teszem.
A kérésemmel együtt tudomásul veszem, hogy a lakás kizárólag az állami vagyonra
vonatkozó szabályok szerint eljárás betartásával és a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése
alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről szoló 8/2013.
(VIII. 9) HM Lakásértékesítési rendelet szerinti feltételekkel teljesülése esetén vásárolható
meg.
Kijelentem továbbá, hogy honvédelmi szerv állományába: O

tartozom. O nem tartozom.

A bérlet/jogcím nélküli használt lakásom címe:
Település:………………………………………….Közterület neve:……………………………………
A közterület jellege(út, utca, tér)…...................................................................házszám…………
Épület…………..emelet…….…….ajtó………
Elérhetőségeim: telefon:………………………………….. e-mail:…………………………………..
Hozzájárulok ahhoz, hogy az értékesítéssel kapcsolatos értesítésüket a fent megjelölt
e-mailre továbbítsák.
Kelt?..........................................................
bérlő / használó aláírása
1
2

A mintát megfelelően kell alkalmazni gépkocsi tároló esetében is!
A kezdeményezés elektronikus úton is benyújtható
1055 Budapest Balaton u 7 – 11 Tel: 06/1/474-1192. Fax: 06/1/474-1191. E-mail: hmhvf@hm.gov.hu

