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Tisztelt Képviselő-testület.

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmĺányzat Képviselő-testületének 236/2006 (V.25)
szátmű határozata a|apján az onkormányzat megbízásźbő| eljáró Rév8 Józsefuáľosi Rehabilitĺációs és
Városfejlesztési Ztrtkörtien Miĺködő Részvénytársaság Egészségügyi Intézményfejlesztési Program
megvalósítiásának céljával nyílt pá|yázatot irtki az onkoľmányzattu|ajdonában Budapest VIII. keľÍilet
36534 he|yrajzi szźmű 1088 Budapest, Trefort utca 3-5. szźlm a|atti felépítményes ingatlan (a
továbbiakban: Trefoľt utcai ingatlan), valamint a Budapest VIII. kerĺilet 36688 he|yrajzi számú, 1085
Budapest, Rökk Szilárd u. 4. szźtm a|atti felépítményes ingatlan (a továbbiakban: Rökk Szilárd utcai
ingatlan) éľtékes ítésére.

A pźiyéaat szerint a nyertes pá'|yáző a Trefoľt u. 3-5., Rökk Szilárd u. 4. szátm alatti ingatlanok
véte|źtľát (ellenéľtékét) oly módon fizeti meg, hogy egyľésn, vźůla|ja a pźúyź.z;at előkészítés
önkormányzati költségeinek teljesítését, másrészt a Rĺikk Sziláľd utcai ingatlan lakásbéľlőinek és
helyiségbérlőjének elhelyezéséről gondoskodik, az ingatlanon - annak lebontását kö'vetően _ a
páiyźzati kiírásban foglaltak szeľinti Egészségcentrumot magában foglaló felépítményt létesít,
melynek 3-5. emeletére saját e|képzelésének megfe|elő funkciót valósíthat meg. AzÖnkormźnyzat ezt
követően a Trefort utcai ingatlan és Rökk Sziláľd utcai ingatlan Egészségcenffumot tarta|maző
társashźzi külön fulajdonainak cseĘével megszerzi az Egészségcentrum épületrész tulajdonjogát, a
Trefort utcai ingatlan a nyeľtes pźiyźnőé lesz, aki az á,|ta|a felépített épület Egészségcentľum területét
meghaladó részének felhasználási módját saját belátása szeľint á||apítja meg és tulajdonjogával saját
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Tárgy: Javaslat dtintések meghozataláľa a Geoľosco Kft-vel kötłitt e|őszerződés megszĺintetéséľől
és a Tľefoľt 3.5. szám alattĺ insatlan éľtékesítéséľől

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a döntés elfogadásához minósített szavazattöbbség szükséges.
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testületnek az elóteriesztés mestársva|ását.



belátása szerint rendelkezhet. A Rökk Sziláľd utcai ingatlan kiürítése után adásvételi szerződéssel
keľü| a nyeľtes páiyźnőhoz. A Trefort utcai ingatlan tulajdonj oga átruhánásnak feltétele az Rökk
Szilárd utcai Egészségcentľumot tarta|maző épület felépítése, jogerős használatbavételi engedély
megszerzése, az épu|etTársasházzá a|akíttsa, azBgészségcentrumot tarta|maző külön fulajdoni részek
onkormányzat fu laj don átba adása,

A pźiyźzat nyeľtese az onkormányzat Képviselő-testületének 236ĺ2006 N.25) szźlmű határozata
értelmében a GEoRoSco Kft. lett, akivel az Önkormáĺnyzat 2006. szeptember f9-én kötött
e|őszerződést az ingatlanok adásvéte|éró| és cseréjéľő| (,,E|őszerződés1''). A Képviselő-testület
788/f007.(XII.S.) és 86/2008.(II.27) hatźrozatźtva| az Egészségugyi Intézményfejlesztési Progĺam
helyszínét 34853 he|yrajzi szźtmű, Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 17. sz. a|atti ingatlanra
módosította. A Képviselő.testiilet döntése alapján az E|ószerződésl-ben rögzitett konstrukcióhoz
képest módosultak azBgészségközpont megvalósítrísának szeľvezeti keretei és azüz|etikivitelezése is,
amelynek lényege az volt, hogy az Önkormányzat, szakrnai magánbefektetők bevonásával hoz létre
többségi önkoľmányzati tulajdonű (5|-49%) projekttáľsaságot. Ennek a tiársaságnak a feladata a
pĄekt megvalósítása' a megmaradó terii|etek hasznosításą és a helyiségek üzemeltetése.

AzB|őszerződésl módosítĺísára tźrgya|ás indult GEoRosCo Kft-val. Az elgondo|ás azvo|t,hogy az
Egészségközpontban létesülő, Önkoľmányzatoti||ető vagyonelemek megépítésének ellenértékeként a

Jrefoľt utcai ingatlan és Rökk Szilárd utcai ingatlan átruhźu;átsakoľ a GEoRoSCo Kft. źtad az
onkormányzatnak 520 millió Ft-os visszavonhatatlan bankgaranciźi. Az onkormányzat ugyanis
vá||a|ta, hogy a megva|ósítandó Egészségközpont építésébe bevonja GEoRoSCo Kft-t. A
GEoRosco Kft. pedig válla|ta hogy 520 millió Ft értékíĺ építési munkálatot e|végez az
Egészségközpont építkezésén. A befektetők bevonásáľa az onkormźĺnyzat és az új koncepció
megvalósítását szolgáló pźůyźuaton ugyancsak kiválasztott GEoRoSCo Kft. projekttarsaságként
hozta létre aJőzsefvárosi Egészségközpont Kft-t (JEK Kft.).

A GEoRosCo azB|ĺłszerzódésl. telesítése során először a Rökk Szilárd utcai ingatlanra készíttetett
saját kciltségen teľveket, melyeket az onkoľmźnyzat egyoldalú helyszínváltoztatźsźt követően már
nem tudott felhasználni. Azonban ezt követően is.az onkoľmányzatta| mindvégig jóhiszeműen
egy'üttműködött, amely keretében a Bacsó Béla utcai Egészségkĺizpont vonatkozásátban is építési-
engedé|yezési tervdokumentácicrt (,,Tervdokumentáció'') készíttetett, amely költségeit 17.800.000,- Ft
összegben megelőlegezte.

A Képviselő-testiilet I47/2009. (Iv.22.)határozatával ,,Egészségügyi Intézményfejlesztési Program''
helyszínét a VIil. kerület Auróra utca 20-28. szźlm a|atti (35037 he|yrajzi számt) ingatlanľa
módosította. Felek azB|őszerződésl-et 2009. december 2|, napjĺín közö's megegyezéssel módosítotĺík
(E|őszeruődés2). AzBloszerződés2 a megvalósítĺást illetően a he|yszínt kivéve visszatérést je|entett az
eredeti ingatlancserére vonatkozó megállapodáshoz. Az Önkormányzat vái|a|ta a Rökk Szilárd utcai
ingatlan eladását a GEoRoSCo Kft-nak, amelynek a Trefoľt utcai ingatlan éľt cseľébe azYIII. kerület
Auróra utca20-28. szźtm a|atĺi ingatlanon kellett volna megvalósítani és az onkormányzattulajdonába
adni az egészségügyi célú épületet, éspedig azza| a mtĺszaki taľtalomma|, mint amit az Előszerződésl
Rökk Szilard utcában megvalósítandó Egészségcentrumĺa meg|latározott.

AzE|őszerződés alapján 2010. február 4. napjén a Rökk Szilárd utcai ingatlanra adásvételi szerződés
(továbbiakban: Adásvételi Szerződés) jött létre, amellyel a GEoRoSCo Kft. azingat|antulajdonjogát
megszetezte. A Rökk Szilárd utcai ingatlan l09.000.000.-Ftvéte|źrźlnak teljesítése:

- az Egészségügyi Intézményfejlesaési Program előkészítésre és az eredeti pá|yázat
lebonyolíĺásához szükséges költségekľe a GEoRoSCo Kft. źůtat az onkormányzatnak źúadott
28.500.000.-Ft,

- és a Rökk Sziláľd utcai ingatlanon fennálló bérleti szerződések megszüntetésével
kapcsolatosan GEoRosco Kft. által viselt költségekbő| _ az e|szźtmolható l50.000.000.-Ft-
ból _ 80. 5 00. 000..Ft vételárba való beszám itásáv al töľtént.

A Rökk Szilárd utcai ingatlan kiürítését az onkormányzatvawonkeze|ő cége a nÉv s Zrt. végezte. A
bérleti szerződések megszüntetésével kapcsolatban a GEoRoSCo Kft. źt|ta| viselt további
69.500.000.-Ft elszámo|ása azB(őszeruődés alapján a végleges csereszerződésben történt volna meg.



Az onkormźnyzat 2009. novemberében nyilvános ptt|yázati kiírást tett kozzé a tulajdonában źi|ő
Trefoľt utcai ingatlan béľlőjének akivá|asztásáľa. A pá,|yázati eljaľás azon cé||a| kerĺ'ilt lebonyolításrą
hogy a Trefoľt utcai ingatlan, mint E|ószeľződés szerinti csereingatlan értékének megőrzése és ezźůtz|
azB|őszerződés Önkorményzatáltali teljesítések ezen része biĺoiított legyen és az eřdékessé vált, de
elmaradt állagmegóvási és karbantaľtiási munkálatokat az ingatlan bérlője e|végezze megźů!ítva ezze|
az źi|agromlást és értékcsökkenést'

A pá|yázat nyeľtese a Józsefuárosi onkormányzat Gazdttlkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és
Pénzugyi E||enorz,łi Rizoffságának fa88/fa09.(X[.15.) számű hatźrozata szerint GEoRosco Kft'
lett, akivel az Önkormányzat20|0. május 25. napjánbérleti szerződést kötött (továbbiakban: Bér|eti
Szerződés).

A Bérleti Szerződésben a GEoRoSCo Kft., mint bérlő váila|ta, hogy az onkormányzat, mint
bérbeadó, 4/2007. (II. 9.) oKM ľendelet és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény szerinti köte|ezettsé geit a pá|yázati kiírás, valamint az źita|a benyújtott nyertes pźt|ytv.ati anya1
szerint teljesíti. A GEoRosCo Kft. a Trefoľt utcai ingatlanon a helyreállíüísi munkálatokat
49. 100.0oo,- Ft + ÁFA, összesen 6| .37 5 .ooo,- Ft értékben, .uj.łt költségén a berleti jogviszony e|ső 24
hónapjában elvégezte. A bérlemény bérleti díja a Béľleti Szerződés szeľint 33.200.000,- ľt + Ápa,
amelybe az első két évre vonatkozóan a GEoRoSco Kft. bérbeszámítással élhetett. A bérleti dij a
GEoRosco Kft. álláspontja szerint a piaci alapon megállapítható bérleti dij-összegét jóval
meghaladja. GEoRoSCo Kft. mindazonáltal a Bérleti Szerződésben a 33.200.000,- Ft/év minimum
bérleti dij megfizetésére jóhiszemiĺen kötelezettséget vállalt, tekintette| ana, hogy az onkormányzat
tájékoztatäsaa|apjźnbizottazB|őszerzódésteljesítésében.

A GEoRosCo Kft. a tárgyi bérleményt nem csak bérlőként' hanem dologi várományosként is
kaľbantaľtotta. A Bérleti Szerződés ugyanis azon feltétel bekövetkezéséig tartó határozott időre jött
létre, amíg GEoRoSCo Kft. a bérleméný magźlban foglaló Trefoľt utcai ingatlan tu|ajdonjogáĺt az
E|ószerződés teljesítéseként az Auróra utcai ingatlanon áitalra megépített egészségügyi létesítmény
cseréjével megszerzi.

Cseľmely Gáboľ okl. építőmérnök, igazsárypgyí szakértő ,,Kiegészítő igazságýgyi mémökszakénői
vélemény a Budapest VIII. keriilet Trefort u. 3.5. szám a|atti ingatlanról'' (2015. január) elnevezésiĺ
szakvéleménye rögziti, hogy a GEoRosco Kft. a béľlet időtaľtama a|att a Trefort utcai ingatlanon
összesen nettó 180.650.000.-Ft értékben végzett el munkálatokat, azalábbiak szerint:

A béľleti szerződésben vállalt - béľlemény tulajdonosa helyett e|végzett - karbantartźtsi, állagmegóvási
és helyreállítási munkálatok a bérlet első két évben e|végzett, bérbeszámítással éľintett nettó
49.100.000,-Ft, valamint a később elvégzett bérbeszámitálssal meg nem térített nettő 3.37O.000,-Ft,
összesen 52.800.000'- Ft éľtékben.

Hasznosítási céItól független, az épij|etrészek tĺlbbféIe funkciójához is basznźt|hatő munkálatok
(,,diszponibilitĺĺs'') eredménye kerekítve nettó l l l.600.000,- rt 1ÁľÁ-t ťrgyelembe véve 1 |g.716.200.-
Ft) éľtékben. Ebből:

- a bérlemény ,,A'' éptiletére történt ráfordítás értéke 81.540.000,-Ft, amelyet a felek
elszámolásuk során nettó módon vesznek figyelembe a fordított ĺrĺ adozłls szabályaira
tekintettel.

- a bérlemény ,,B,'épületéľe történt ráfoľdítrás éľtéke 30.060.000,-Ft, amit a fe|ek elszámolásuk
során AFA-val (8. l 1 6.200,-Ft.al) növelve (3 8.17 6.200'-Ft-al) vesznek figyelembe.

A szakvélemény rögzíti, hogy a hasznosítĺási cél-Íiiggő felújítás általános haszná|ati állapoton felüli
értéke nettó, keľekitve |6.250.000,- Ft-értékiĺ. Ebből a bérlemény ,,A'' épületére töľtént ráfordítĺás
10.100.000,-Ft, A ,,B'' éptiletľe történt ráfordítás 6.l50.000,-Ft, amely után a GEoRoSco Kft. az
általános forgalmi adóra igéný taľt.

A Trefort utcai ingat|an alapterületének tulnyomó részét kitevő ,,A'' éptilet a GEoRoSCo Kft. á|tat a
bérleti szerzódés a|apján végzett munkálatok ellenére sem vált hasznźiatra alkalmassá, amely téný
GEoRoSCo Kft. az onkormányzatfelé a bérleti időtartamaalatt több alkalommal, írásban jeĺeae és
a béľleti dij cs<ĺkkentését, valamint a további munkálatokhozva|őhozzá|áĺu|átst kéľt.
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A GEoRoSCo Kft. a Trefort utcai ingatlanban működő gyermekgyó gyászati szo|gá|atnak a
zavarta|an működést a Bérleti Szeľződés rendelkezései szerint biztosította, célból nagy kapaciĹású
mérőóľákat szereltetett fel és biĺosította rendelkezésre állásukat havi rendszerességgel ezze| je|entős
költségeket válIalva.

Az onkoľm źnyzat javaso|ja a Trefoľt utcai ingatlan eladásról pá|yázatkiírását az a|źbbi feltételekkel:

- - a pá|yázónak kötelezettséget ke|l vállalnia, hogy az onkoľmányzat ál|ta| a GEoRoSCo Kft.
részére meg fizetni nem kívánt 16.250.000.- Ft (ÁFÁ-val növelve l7.910.500, Ft) követelést a
GEoRoSco Kft. részére közvetĺeniil, az adäsvéte|i szerzodés hatályba lépésétől szämitott |5
napon belül megfizeti, azza|, hogy ha a GEoRoSCo kĺlteles a véte|źr teljesítésére ez a
kikötés ľá értelemszerűen nem vonatkozik,

- a pá|yźaat érvényességi kelléke, hogy e kötelezettség összegére GEoRoSCo Kft., mint
jogosult nevére szóló visszavonhatatlan bankgaľanciaátadása, kivéve a GEoRoSCo Kft-t,

- avéte|ár részleteként legalább a teljes véte|án 30 %-źlt meg kell fizetni az adásvételi szeľződés
hatálybalépésétől számított 15 napon belül.

A Budapest VIII., Trefort u. 3. szÁm a|atti,36534 hrsz-ú ingatlan telek tertilete f789 m2. A rajta á|lő
,,A'' jelÍĺ felépítmény utcai bejáľatu pince + fiildszint + 2 emelet kialakítrású, ä ,,B'' jelű felépítmény
ftildszint ł 3 emelet kialakítású. A telken két felépítmény á||. Az,,A', jelű épület összes alapterülete
2.700 m2, d ,,B,, jelÍĺ épület összes alapterülete |.51'0 m2. A ,,B'' jeliĺ épület fiildszintjén jelenleg
gyeľmekoľvosi rendelő üzemel. Az ingat|an tulajdoni lapjának III. része a|apján 25 m2 teriiletre az
ELMU ÍI^ĺozerl Kft. javára vezetékjogvan bějegye z,lě, továbbá az ingat|ii a tulajdoni lap I. része
alapján műemlék.

A 2015 januárjában, Cseľmely Gábor okleveles építő méľnök, igazságü gyi szakértő áital készített
éľtékbecslés szerint az ingat|an kerekített forgalmi éľtéke 650.000.000,- Ft. A szakvélemény
érvényességi hatĺárideje |ejárt, ezért annak felülvizsgálatrát a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
megrendelte. A szakvélemény pótkézbesítéssel kerül kézbesítése. Amennyiben annak tarta|ma a
f9rgalmi éľtéket befolyásolja, űgy a minimális vételár annak megfelelően módosu|. Az elidegenítést
Afa nem terheli.

Javasoljut hory a pźůyźzatotaz onkormányzataza|ábbi feltételekkel hirdesse meg:

Apźiyźuat cé|1a: a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám a|atti ingatlan elidegenítése.

A minimális vételar összege: 650.000.000,- Ft (a vételárat Áfa nem terheli).

A p á|y źnat bír źiati szemp ontj a : a l e gmagasabb vételráľ.

Figyelemmel GEoRosCo Kft. Trefort utcai ingatlannal és a Rökk Szilárd utcai ingatlannal
kapcsolatos kö'veteléseiľe, valamint arra a Felek által nem vitatott tényre, mely szerint GEoRoSco
Kft. a csereszerződésből eredő kötelezettségét maradéktalanul és időben teljesítette, a Trefort utcai
ingatlan vonatkozásában GEoRoSco Kft. részére szerződésen alapuló elővásárlási jogot a|apítanak.
A GEoRoSCo Kft. elővásárlási joga nem kerül ingatlan-nyi|vántartásba bejegyzésre, azonban az
Önkoľmányzat vźtl|a|ja, hogy a tárgyi ingatlan tulajđonjogának megszerzeseie Ŕiĺt páiyźľ'at során
valamennyi éľdeklődőt az e|ővźtsźr|ási jog tényéről írásban tájékoztatást ad.

Az e lőteľj eszté s me l lékl etei tarta|mazzálk:

- Cseľmely Gábor okl. építőméľnök, igazsźĺgugyi szakértő ,,Igazságĺigyi és Kiegészítő
igazságligyi méľnökszakértői vélemény a Budapest VIII. kerůilet Trefoľt u. 3-5. szám a|atti
ingatlanról'' szakvéleméný

- Jogi elemzés és szakvélemény
- Grifton Property Kft. értékbecslés felülvizsgźiata
- Pźúyźľ:ati felhívás
- Megállapodás



II. A beteľjesztés indoka

Az onkormányzat eddig azE|őszerződést a csere feltételeinek megteremtését il|etően nem te|jesítette,
míg a GEoRoSCo Kft. eddig az E|oszerződésbő| származó valamennyi kötelezettségét hatfuidőben
teljesítette.

Az onkormányzat Euľópai Uniós flnanszírozźts bevonásáva| 2073-ban megkezdte az Auróra utcai
szakrendelő fe|tfiitását/bővítését/korszerűsítését, így a GEoRosCo Kft-val kötött Előszerződés
tárgyźt képező Egészügyi Intézményfejlesztési Program megvalósítása _ tekintettel a fenti ,,EU-s
beľuhĺízásrď' _ időközben okaforyott źt vźůt azonkormányzat részérol.

Az onkormányzat azElőszerződésből fo|yó kötelezettségének a GEoRoSCo Kft. felhívása e|lenére
nem tett eleget, nem tette lehetővé, hogy a GEoRosCo Kft. az Aurőrautcai ingatlanon saját forrásból
megépítse azt a cserealapot, amit a Tľefort utcai ingat|anért szolgáltathatna. A Trefort utcai ingatlanľa
kötött béľleti szerződés összefiiggéseiből következtethetően eľedetileg 2 éves megvalósulási
időszakkal kalkulá|t hatĺályos ingatlan csere előszerződés a mai napig nem ment teljesedésbe és a
bér|eti jogvíszony a mai napig fenn áll.

A GEoRoSCo Kft. az onkormányzathozintézettuto|só,2015. májusi levelében már egyértelműen és
kategoľikusan felhívta a szeľződésszegés tényére a figyelmet, eg;ruttal felszólította az onkoľmányzatot
a vitás he|yzet végleges rendezésére. GEoRoSCo Kft. ragaszkodik a vele kötött előszerződés
teljesítéséhez, avagy _ amennyiben az Onkorm áĺnyzateĺTe nem hajlandó _ a szerzodéses jogviszonyból
folyó k<ilcsönös követe|ések téte|es elszámolásához, ennek keretében pedig a szerződés nem
teljesítésével neki okozott kár (felmerült költségek, elmaradt haszon) megtérítéséhez.

m. A diintés célja, pénzĺigyi hatása

Az onkormányzatot éľvényes és hatályos e|i5szerződés köti. A GEoRosCo Kft. Kft. az
előszerződésből folyó és teljesíthető sajtt kötelezettségeit teljesítette, így az onkormányzat
szerződésszerű teljesítését a|appa| várja el és követeli. Az onkormźnyzat nem kívánja az e|őszerzodés
tźrgyát képezĺc Egészségügyi Intézményfejlesztési Programot megvalósítani, azaz az elószerződést
teljesíteni nem fogia.

A dcjntés célja a megkötött Előszerződésből, Bérleti szerződésbő| származő kĺivetelések és
kötelezeffségek e|számo|ása, az E|őszetződés megszüntetése.

Az Önkormźnyzatés a GEoRoSCo Kft. Kft. azalábbiak szerint kíván egymással elszámolni:

a) Az onkormźnyzat elismeri a GEoRoSCo Kft-nak a Rökk Szilárd utcai ingatlan bérlőinek
kiköltöztetésével kapcsolatban felmeľült, még nem ellentételezett költségeit, mint kátérítési
követelést 69.500.000,- Ft-cisszegben, amelynek esedékessége a GEoRosco Kft.
követelésétől eltérően 2009. januźlr 27. napja. Az onkoľmányzat źt|ta| - 2009. janufu 27-tő|
2015. szeptember 30-ig számítoff - elismert kamatkövetelés 58.027.835.-Ft. osszesen
r27.s27.835.-Ft.

b) Az Önkormźnyzat elismeri a GEoRoSCo Kft. Trefort u1cai ingatlanon által végzetlmunkái
utrĺn meghatározott nettő 3.370.000.-Ft követelését (AFA-val 4.279.900,-Ft), összegben
jogalap nélkü|i gazÄagodás címén, amelynek esedékessége a Bérleti Szeľződés
megszíĺnésének napja.

c) Az onkormányzat elismeľi a GEoRoSCo Kft. Trefort utcai ingatlanon általa végzettmunkái
után meghatározott Il l.600.000,- Ft + ebből 30.060.000.-Ft-nak a, Ásevonzatáú,8.l t6.200.-
Ft-ot figyelembe véve, összesen I|9.7|6.f00.-Ft követe|ését jogalap nélkiili gazdagodás.

d) Az onkormányzat elismeri JEK Kft-nek az onkormányzatta| szemben a Bacsó Béla utcai
helyszínre tervezett egészségközpont építési engedé|yezési Teľvdokumentációval kapcsolatos
éľtékvesztést miatti káľtérítési követelését 1 7.800.000,- Ft-összegben.

e) Az onkormźnyzata Trefoľt utcai ingatlanon GEoRosCo Kft. által kiviteleztetettmunkálatok
nyomán beállt cél-fiiggő, álta|źnos használati állapoton felüli felújításból eľedő forga|mi



értéknövekedését elismeri (|6.250.000,- Ft), de mivel ezen munkálatok eredményének
felhasználása a jĺivőbeni hasznosítási cél függvénye, ezen kö|tségekkel kapcsolatban az
onkormány zat he|yt ál|ni nem kíván.

Đ Az onkormányzat a GEoRoSCo Kft. bérleti csökkentése iránti igényét annyiban ismeri el,
hogy e|végzetíkarbantartźlsi és éľtéket novelő munkálatok idejére _ a bérleti időszak első 18
hónapjára _ a bérleti dijból keľekítve 35 oń utólagos csökkentést számol el, amely megfelel a
teljes bérleti időszakľa szźtmitva, keľekítve 10 %o-nak. Mindezek a|apján az Önkormányzat a
GEoRoSCo Kft. csökkentés iránti követelésébő| keľekítve 2I.787.500,- Ft-ot elismer, így a
bérlettel összefiiggő önkormányzati követelés (I76.919.393.-Ft mínusz 2I.787.500,- Ft)
:l55.131.893,- Ft összegben marad fenn.

Az onkormányzat elismeri, hogy GEoRoSCo Kft. részére azE|ószerződés és a Bérleti Szerződés
közös megegyezéssel való megszüntetésére tekintettel e|végzeľt elszámolás és beszámítás a|apján
(|27.527.835,- Ft + 4.f79.900,- Ft + 119.7|6.200.-Ft) f51.5232.935,- Ft mínusz onkormányzat á|ta|
beszámított 1 5 5. 1 3 1 . 893'- Ft,1= 9 6.',,.0 42,- Ft.

Az onkoľmányzattartozásźnak rendezése a Trefort utcai ingatlan eladásáról sző|ő pźiyáaat kiírásával
töľténne az a|ábbiak szerint :

- Ha az onkormányzat részére a véte|fu te|jesítésére nem a GEoRoSCo Kft. köteles, az
Önkormlínyzat GEoRoSCo KFt. felé áfa nélküli tartozásźft összesen t|6.623.442,- Ft
és a JEK felé fennál|ő tartozását (17.800.000,- Ft) _ cisszesen 134.423.442,- Ft-ot, az
első vételáĺľész szźlmltýán való jóváirásźi követő 3 munkanapon beltil kciteles kifizetni a
GEoRoSCo Kft-nek. A GEoRoSCo Kft. köteles az onkoľmányzat részére
20.23l.400,- Ft-ot, me|y az elszámolás źfa1alrta\ma, megťlzetĺi a kölcs<inösen kiállított
számliíkon szereplő fizetési határidőig, mely nem lehet későbbi az onkormanyzat
tarto szása me gfi zetésének hatĺĺľi dej énél,

- Ha az onkormányzatrészére avéte|ár teljesítésére a GEoRoSCo Kft., mint vevő köteles, a
vételaľ teljesítése |16.623.442,- Ft önkoľmányzati - áfa nélküli - tartozás megfizetése
beszĺĺmítással ttlĺténik. A GEoRoSCo Kft. által pénztigyileg teljesítendő véte|árat a
beszámított összeg levonásával kell kiszámítani és megťlzetni. A beszámításnak az első
véte|ánész megťrzetésében kell megtĺiľténnie. A GEoRoSCo Kft. köteles az
onkoľmanyzat részére 20.231.400,- Ft-ot, me|y az elszámolás áfa taľtalma, megťlzetni
az eLső véte|źmész megfizetésével egyidejťi|eg. Az onkormĺányzat a JEK felé fennálló
tartozásźú kĺizvetlenĺi| ťlzeti meg a GEoRoSCo Kft. á|ta| pénzugyileg teljesített első
véte|źĺtrész onkormanyzatszźm|ájźnva|ő jőváításátkĺivető 3 munkanapon beltil.

A fentieken felül az onkoľmźnyzatot terheli a GEoRoSCo által e|végzett felújít^ási munkák
81.540.000 Ft-ot teľhelő f2.0I5.8oo Ft foľdított Afa megfizetése is, melyef szintén az első vételár
részletből telj esít az önkormány zat.

A pźiyźuati kiírás alapjĺán a vźrható bevétel 20|6. év elején realrizáiődik, ennek alapján a 2016. évi
költségvetést érinti. 20l5-ben az onkoľmányzatnak ki kell állítani a 20|4. évi bérleti đ ijra vonatkoző
szálm|ájźt, mely után 8.964.000 Ft 

^ft 
be kell ťlzetnie az önkoľmányzatnak, melynik fedezetére

javasoljuk az áůtalrtnos tartalékot megjelölni.

A megállapodásban szeľeplő további kötelezettség és követelés elismerés e az adásvételi szeľződés
hatáiyb a | épéséve l e gyi dej iĺle g vál ik esedékes sé.

fV. JogszabáIyi köľnyezet

A Tisaelt Képviselő-testii|et döntése a Magyarország he|yi önkormányzatairő| szőlő 20|1. évi.
CLxXxDĹ évi tĺirvény 107. $-án valamint a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szőlő 66/2012. (XII.l3.) ö,nkormányzati rendelet 7. $ és
16. $ alapul.



A Tisztelt Képviselő-tęstiilet az e|őterjesztésben foglaltakľól a 66l201f. (XII.I3.) számű a Budapest
Józsefoárosi onkormányzat vagyonáľól és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
önkormányzati rendelet 16. $ alapján dönt.

A Rendelet 2. $ (2) bekezdése szerinť ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékű helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testtilet
dont az elidegenítésrő| és az eladási aján|at kiadásĺáról. továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a
döntés az érték,hatźlľtól fiiggetlentil a Képviselő-testtilet jogkĺire.''

A versenyeztetési eljĺĺrás lebonyolítasĺának részletes szabźůyaira a Versenyeztetési Szabáiyzatről szóló
47 / 20 If . (II. l 9. ) szźmű Képv ise lő -te stii leti hatélr ozat ir ány adő.

A Versenyeztetési SzabźiyzatróI szóló 47/201f. (II. 19.) szźtmű Képviselő-testtileti hatźrozat 11.
pontja éľtelmében: A nyilvános versenyeztetési eljárás kiíľását közzé kell tenni:

a.) a Polgármesteri Hivatal hirdetótźtb|ź$án,

b.) a Lebonyolító tigyfélfogadĺásra szo|gá|ő helyiségeiben,

c.) a Józsefuáros címĹĺ lapban,

d.) azonkormány zat és alebonyolító internetes honlapjrán,

e.) azonkoľmányzat és aLebonyolíto rende|kezésére álló egyéb inteľnetes hirdetési portálokon,

f.\ az a) _ e) pontban foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

Ahatározat 12. pontja szerint, a hirdetmények kifi'iggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés
ésazajźn|atokbenyujtásánakhatárideje között legalább l5 napnakkell eltelni.

A hatźroz'at 13. pontja szerint a hiľdetmények közzétételének költsége nem haladhatja meg a
vagyontźrgy forgalmi étékének az 1' Yo-źtt. A Kiíró döntése alapján ettől el lehet térni.
Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos
pźiyźtzat kiírásráľą és apá|yźnat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

Kéťükaza|átbbihatźrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képvĺselő-testĺilet úgy dtint' hogy

1. Az onkoľmányzatelismeľi a GEoRoSCo Kft-nak a Rtikk Szitáľd utcai ingat|an béľ|őinek
kikö|tiiztetésével kapcsolatban felmeľÍilt, még nem ellentételezett köItségeit, mint lĺĺľtéľítésĺ
követelést 69.500.000'- Ft-összegben, amelynek esedékessége a GEoRosco Kft.
ktivetelésétől e|téľően 2009. január 27. napja. Áz onkoľmányzat áůta|.2009. január 27-tői
2015. szeptember 30.ig számított - e|ismert kamatktivetelés 58.498.536.-Ft' így a lcĺľtéľítés
fisszege fĺsszesen 127 .998.536,-Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

2. Az onkoľmányzat elismeľi a GEoRoSco Kft. Tľefoľt utcaÍ ĺngatlanon végzett munkái
után meghatározoĹł bľuttĺó 4.279.900,.Ft (nettó 3.370.000'-Ft+AFA) összegű követelését
fiogalap nélkü|i gazdagodás címén, ame|ynek esedékessége a Béľleti Szeľződés
megszűnésének napja.
Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.



3. Az onkoľmányzat elĺsmeľi a GEoRosco Kft. Tľefoľt utcai ĺngatlanon végzett t
111.600.000,- Ft értékben valamint 30.060.000,-Ft összeg ÁFA vonzatát, amely 8.116.200,-
Ft, azaz összesen 119.716.200,.Ft kiĺvetelését jogatap nélkĺĺlĺ gazdagodás címén.
Felelős: polgármester
Határidő: 20I 5 . szeptember 1 7.

Az Onkoľmányzat elismeľi Józsefvárosĺ Egészségkiizpont Kft.nek az onkoľmányzatta|
szemben a Bacsó Béla utcai helyszínre terłlezett egészségktizpont építési engedélyezési
Tervdokumentáciĺival kapcsolatos értékvesztést miatti követelését 17.800.000'- Ft-iisszegben
Iĺĺrtéľítés jogcímén.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

Az onkoľmáłnyzat a Tľefoľt utcaĺ ingat|anon GEoRosco Kft. á|tal kivite|eztetett
munlcĺlatok nyomán beállt cél-Íĺiggő' általános haszná|ati állapoton fetiili felújításbóI eredő
foľgalmĺ éľtékniivekedését elismeľi (16.250.000'. Ft), de mivel ezen munkálatok
eľedményének felhasznáiása a jiivőbeni hasznosítási cél fiiggvénye, ezen ktiltségekkel
kapcsolatban az Onkoľmányzat helyt áltni nem kíván.
Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

Az onkoľmányzat a GEoRoSco Kft. béľIeti cstikkentése iľánti igényét annyiban ismeľi
el' hogy e|végzett kaľbantartási és éľtéket növelő munká|atok idejéľe - a béľleti ĺdőszak első
18 hónapjára _ a béľleti díjból keľekítve 35 %o lutóiagos csiikkentést számol el. Mindezek
a|apján az Onkoľm nyzat a GEoRosco Kft. cstikkentés iránti ktiveteléséből keľekítve
21.7 87 .s00'. ľ.t-ot elismeľ.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

a) az önkoľmányzat 8.964,0 e Ft.ot biztosít a Tľefoľt utcaÍ épület 20|4. évi béľ|eti díja uĹán
Íizetendő áÍa Íedezetére az á|ta|ános tartalék teľhéľe.

b) az a) pontban fogla|tak miatt onkormányzat kiadás 11107-01 cím míÍktidési cét és
általános tarta|ékon belül az általános tartalék - kiitelező fe|adat _ e|őirányzatárő| 8.964,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - tinként vállalt feladat _ dologi (Tľefoľt utcaĺ épü|et
20|4. évi béľletĺ díja után áfabefizetés) előiľányzatára.

b) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a hogy a hatáłozatban fog|altakat a költségvetés kiivetkező
módosításánál verye Íigyelembe.
Felelős: polgármester
Határidó: az a)és b) pontok esetén 2015. szeptember 17., c) pont esetén a költségvetési rendelet
következő módosítása

hoz'zájárul a Budapest VIII., Tľefort u. 3. szám a|atti,36534 hľsz.ú felépítményes ingatlan
nyilvános, egyfoľd ulós páůy áruat űtj án tiiľténő elidegenítéséhez.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 17.

e|fogadja az előteľjesztés me|lékletét képező' a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám alatti,
36534 hrcz-ú felépítményes ĺngatlan elidegenítéséľe vonatkoző pá,lyázatĺ felhívást az a|á.}rbi
feltételekkel:

a.) a minĺmális vételáľ: 650.000.000,- ľ.t'

b.) a páiyőnatbírá|ati szempontja: a legmagasabb megajánlott véte|ár,

5.

6.

7.

8.

9.



10.

c.) az adásvételi szeľződés hatályba lépésének feltéte|e: A nyeľtesse| azon a napon lép
hatályba az adásvételi szeľződés, amikoľ az łisszes elővásárlásľa jogosult tekintetében
lejáľt az e|ővásńr|ĺási jog gyakoľlásának hatáľideje és egyik sem élt e|ővásáľlásĺ jogával,
vagy a hatáľidő előtt nyĺlatkoztat hogy nem élnek etővásáľlási jogukkat. Ha pedig
valamelyik elővásáľ|ásra jogosult é|t az elővásárlási jogával, az adásvételi szeľződés
akkoľ lép hatály-ba, amĺkoľ az elővásár|ásľa jogosult szeľződésĺ feltételeket elfogadó
nyilatkozatát az onko rmńnyzat megkapta.

d.) az adásvételĺ szeľződés hatá|yba tépését kövgtő 15 napon belĺit megÍizetcndő lcgkiscbb
vételáľ-ľészlet: a teljes véte|áľ 30 oÁ-a,

e.) a teljes vételáľ megÍizetésének hatáľideje: a szeľződés hatáIybalépését kiivető 90. nap,
ami egy alkalommal ktitbéľfizetésĺ kiitelezettség mellett 30 nappal meghosszabbítható. A
ktitbéľ méľtéke 5.000'- Ft/nap.

f.) a páiyánatban szereplő egyéb kĺkötések:

- az ajánlattevőnek kiitelezettséget kell vállalnia arra, hogy a GEoRosco Kft. részére, az
áůta|a megadott bankszámláľa átutalással megÍizet 17.910.500, Ft-ot + 2.272.000,- Ft
fordított AÍa az épii|eten végzett, de a béľbeadó á|tal meg nem térített és a vételár
kialakításánál figyelembe nem vett beľuházások címén, az adásvételi szerződés hatá|yba
lépésétől számított 15 napon belii| aĺza|, hogy a GEoRoSco Kft. ajánlattevőre, ez a
kĺkötés nem vonatkoziko

- az aján|attevőnek kiitelezettséget kel| vá|Ialnia arra, hogy a pń|yázat eľedményének
megállapításáľól szóló éľtesítés kézhenéte|étő| számított ó0 napon belül 17.910.500,- Ft
+ 2.272.000'- F't foľdÍtott ĺĺa kiitelezettségľe vonatkozćlan,hogy e kŕite|ezettség iisszegéľe
GEoRosco Kft., mint jogosult nevéľe szóló visszavonhatatlan bankgaľanciát átad, ez a
kikiités a GEOROSCO Kft-re, mint ajánlaffevőľe nem vonatkozit

- Vevő tudomásul veszi, hogy az ingat|an ,,B'' épületrészének fiildszintjén (382 m2-
teľĺileten) jelenleg gyeľmekolvosi ľendelő míĺködÍk, amelynek másik helyĺségbe tiiľténő
áthelyezését az Onkoľmányzat legkésőbb 2016. június 30. napjáig végľehájtja és az
ingat|anľészt biľtokba adja. Vevő vállalja, hogy a gyeľmekonosi ľendelő mÍĺködését a
tu|ajdon átrahńzást kiivetően is lehetővé teszi, az ingatlanľész haszná|atáért díjat nem
követel. Vevő és az o_nkoľmányzat az adásvételi szeľződésben megál|apodnak abban,
hogy amennýben az Onkoľmányzat 2016. június 30. napjáĺg a gyeľmekorvosi ľendelőt
nem helyezi át, úgy a Vevő és az onkormányzat a tárgyi ĺngatlanľész vonatkozásában
legfeljebb 1 éves, határozott taľtamrĺ bérleti szerződést kiitnek egymással, 1.000,-
Ftlmzlhőnap béľ|eti díj mellett.

g.) beépítési kötelezettség: a vevő ktiteles az ingatlan (oľvosi rendelő kivételével tłiľténő)
biľtokba vételétő| számított 1 éven belĺil hiánypóttásľa nem szoľuló építési engedétyt
benyújtani' továbbá az építésĺ engedély jogeľőľe emelkedésétő| számított 3 éven belĺi|
jogeľős használatba véte|i engedé|yt szerezni. Ämennyiben vevő a kiĺtelezettségeit saját
hibájábót nem teljesítĺ' úgy havonta 5 MFt kłitbérÍizetési křitelezettsége áIt fenn a
teljesítésig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ l7.

a páiyáĺzati felhívást a Képviselő-testĺilet 47l20|s. (II. 19.) számú hatńrozatában fog|a|tak
szeľint tesziközzé.
Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. szeptember 17.
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t2.

felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt-t, hogy a veľsenyeztetési eljáľást
bonyo|ítsa le, és a pá|yázat eľedményéľe vonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testület
eté jóváhagyás végett.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december |7.

a Józsefváľosi Gazdátkodási KłizpontZrt. eľedményes pá|yázat esetén az onkoľmányzatta|
fennálló Yagyongazdálkodási szeľződés 87. pontjában fogla|tak szeľint, egyedi
megállapodás alapján' a véte|áľból befolyt nettó bevéte|2 oÁ-a, de |egfeljebb 2.000.000'. Ft +
Afa megbízási díjra' eľedménytelen pály.ázat esetén a Vagyongazdálkodási szeľződés
szeľintĺ hĺľdetési kiiltségeinek megtéľítéséľe jogosult. A megbízási díj fedezete a lakások és
nem lalgĺs céljáľa szolgáIó helyiségek éľtékesítésébő| befolyĺó vételáľ. A díjazás kifizetéséľe
eľedményes e|jáľás esetén az adásvételi szeľződés a|áńrását követően, eľedménytelen eljáľás
esetén a Képviselő.testĺilet dtintését kiivetően benyújtott számla el|enében töľténik.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

13. a GEoRoscO Hotel ldegenfoľgalmi Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság (székhe|ye: 1088
Budapest, Tľefoľt utca 3.5.,. cégiegyzéksz,ámaz Cg.01.09.707289, adőszálmaz |f866357-2-42,
statisztikai számjele: 12866357.5248-113.01) részére a Budapest YIII., Tľefoľt u. 3. szám
a|atti,36534 hrsz-ú ingatlan tekintetében szeľződésen alapuló e|ővásáľ|ási jogot biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 17.

14. e|fogadja hatńrozat mel|ékletét képező GEoRosco Kft.val (székhelye: 1088 Budapest'
Tľefoľt utca 3-5.'. cégiegyzékszźtmaz Cg.01.09-707289, adőszámaz 12866357-2-42,
statisztikai számj ele: 12866357 -5248- 1 13.0 1) kötendő megá|lapodást.
Felelős: polgármester
Határidó: 20 | 5 . szeptember 1 7.

15. felhata|mazza a polgáľmesteľt a 14. pontban szeľeplő megállapodás a|áírásáľa.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 30.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Po|gáľmesteľi Kabĺnet' Pénzĺigyi Ugyosztály'
Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.

Budapest, 2015- szeptember 07.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából
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I. 
-A 'g?akértő l<iľenĺIelése

Buclapest .lózscĺvtiľosi Öllkĺlľnlłillyzal íĺlazsĺlgtĺiĺil,i t7.11.,l.tijlĺćllĺ ĺlíztl|ĺ lllc1ł łr I}tlĺtłl|lĺlsÍ

VIII. TľcfoľÍ rt.3-S' szĺ,tlrr alaĺ'tí illĺ;aĺ|ĺrn ĺilľtr1ĺllllrí ćl.|úlĺť:lli:|ĺ, lllc1łiilIĺ1lĺtŕlsiirlll|. vajalllillĺ a
jelenlegi béľlÓ álral clr,<il]zett iillaglllcgĺivĺisi, |<ĺtl.ballItrľĺílsi, Íc|ťrjílĺisi lllullkĺt|ĺ ćl(ć|ĺcIćsćr,cl.

2. A szalĺóľtő felĺrc|rrtĺr

lłlőznrónvck ľtĺviĺl Icíľĺĺsĺr :

A .Icizseí\,ál.osi onkoľllrĺillyzat ćs a Gh]0IłOS(l() l(cl.cslĺccĺcIlrli ós Vĺr11yĺlllhaszllĺrsíĺĺi KÍi.

kozott 2006' szepĺ'cnr[rcľ 2.9-él.l e|ősz,cľzŕĺ<|ós.jĺ)ĺĺ |ćĺl.e illgaĺlłtll aĺjĺis-l,ćĺ-clĺil.(il ós ingłltlallolĺ

cseľĺijĺiľol. I(ósóbb' 20I0. lníljus 2.5-ćn. ťljabb 1líl|yĺiz{aĺłist köl,ctőcll ĺr ĺ'clc|< bćl.lcti

szel.ző dest lcötĺittck.

A bóľlő az eIlllúlt időben ?\7,.A'ópĹilcĺ iĺ1ristigi szĺil|ĺikĺlllt l(lľtóll(ĺ ŕlĺaIakíĺłi-.iihoz

errgeclélyezési Íeľvet kćszíttetett, iIlctvc az ingatĺaIlĺln. nliltcllĺćt épiilcĺl.ĺl.szbcn kĹil(jnbtjz(ĺ

jellegĹĺ kaľbantaľtási, ĺblújítási nrunkitka1 véLIcZtctct{, a'13'ó1lĺilcl lI-III. szĺIlĺjén ilrrĺlirt

alakított ki.

A Megbízĺi a szalł'éľfő fclaĺIatát az aláblłia|łIl:tlr |raÍáľozta nlcg:

I, ÁIlapíĺ,sa DIeg a Rucłtłpest l/I]]. kerĺileĺ 3ó534 hr,ľz-li, ĺernlá,szctbcn a ]085 Buĺlape,sĺ

I.l.e/ł:ľĺ tl.3-5, cllaĺĺi ĺaleíĺha|ĺ) ingtlĺlallnul<, ĺ'l béľteĺi ,sĺeĺ.zijclc|,g nułgköĺé,sakori níi'tzaki

ćl l l u po ĺ'/i g|,c I e nl b e v é ĺ e l éy e l, cł l,ł l t tl k 1l i ĺł c i,fil r gł l nl i é r ĺ é k é ĺ,

2' |liz,sqcilią ma8 ą béľIĺj c?Iĺul eĺłć4ze|ĺ.iuyíĺá,ľi, kaľbĺlrlttll'.ltisi, iĺIcĺvc 'ĺcĺťliíĺdsi nlunktik

mííszaki éľĺékćĺ.
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Nelrr r,olt ré,sz,e az óľtókelósllelĺ:

- az illgatlarr í'elllrel'ése;

- épĹilct<ĺiagnosztikai. stati k ai r, ízs!''ĺi laĺ ĺl lĺ' cl l'ćĺ]zć:scl

- az ĺipüIetgépószcti ós ó1lĺilcĺl,illallrossii14i l,ozclÓkclĺ ť:s llcl.clltlcz-ćsck viz.slłĺł|ata;

- a béľlő által clr,égzett rllunlcťtk ĺé1e|cs Íi:Ituril.ósc'

- íblnréľési,.javĺtási, helyľeá|lítŕrsi ĺ'cl.vc]< ós lĺłi|1sćp.r,cĺ'i:sclĺ lĺŕ:sz-ĺĺćsc.-

- gazclasárg<lssági talrulllirny liószítćsc az illp'aĺlall haszllĺ'lsílhiltĺisĺigĺril'

- az illgatlan kĹiľllyezetr'ĺiclelnri ilIla1lotr,izsgiłlnĺa;

- béľlői szcľződés vizsg1rlata;

- annak r,izsgá1ata, hogv a nliicllllĺjk r,ćĺlclnléllclĺ ólrJclĺć|lcll l)ol-lĺ()Sa|'} lllilycn

íblaĺlatol<at kell clr,égezlli, illeĺvc ezelt cgycztcĺól^o a haltisĺigp'al;

- az ingatlairjogi helyzetónek elcnlzćsc'

3. Adatok

3.1. A szakvóIemóny l<észĺtéséhoz, a Í'clclĺ' ľćszŕI.iĺl ľonĺtc|kczér^(rtilľ0 bocsírtott Í'őbb

dokumentumol<:

o lltgaÍlan béľIeti szeľzóclés a Tl.efoľt tltcai ingaĹlalrľa (kelt: 20l(). l:liłjus 25.);

ą Pályázati <lokulrrelltáciĺi a .IieÍoľt utcai ingatlan béľIőjénck kir,álla.sztźlsirľa (bóľleti

szeľzĺidĺis l. sz. n.rellĺ1klctc);

o I]éľlő lrasznosítási elképzc|ései (bérlcti szcľz(ĺclés 2, s.l"'. lltellĺlkleĺe; kclt: 20l0.

május 25');

" Építési algec|é|yazési c1olĺutncntáció.ia közösségi szállťrshcly ćpítćszeĺi kialakításĺiľa

(teľvező: KIMA Sĺúctió. kclÍ: 2013. okt(lbcľ);
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Buc|a1:lesĺ ľl(jr,áľos I(oľlllĺilryhir,ataIa. V' kcI.Ĺilrĺi ti1lírćsrigyi ćs Öl.iiltsó;-1r,ćĺ'|c|lui

I-Jivaĺala. ÖľöI<ségr,étĺclIlli Oszĺĺily 2-í)l4. lllĺĺlcit'ts l7.ćll kclt haĺiilrlzĺlta. ĺllllĺ:lY irz.

öľök.ségr,é<lelnri engcĺlólyĺ lllcga<lĺa (jĺlgcľ(1l'c clllc|l<cĺĺcĺ1 2()l4' ĺi1lľilis 24-ćll). A

lratáľozat lréhálly, .jelcrl szĺlkr,ólonrćnY sZcl]1|)ont.iťlIr(jl ĺilllt'tlsĺl[lll J'cllr!ĺelc,

íigye1clll felll ívá sa :

o .Tclelr cllgedóly ala1l.jáll szal<l'cslłltll'iltĺ:ll.i. r'aIalllinĺ ť:1líĺć.'^i cllgcclólv kij{cIcs

llrulrkát ncnr szallatl r,ćgczrli. ľ:zcl< cllgc<|ĺ!lyczćse csal< ktilł'ill cliłiľĺi"^lra

töľtélrlret'

o A kivitelezés nlcgkezdĺisc clőtt ä tcl.Vezcĺĺ l.l,lulll<łil< ľészlclĺel.vcit a IIirlataIIal

igazo|t llróĺlcln cgyczĺcĺni kel l.

A lrorrilokzat eľccleĺi fa nyílilsz-illĺiit lllcg kcll őľizni' azokaĺ' llclll szaba<l

újakľa, Yagy a7, eľc<lctiek alĺrpiĺill legyĺrľtotl lllĺisĺ:lalokľa cseľól'ni. ÁĹ.lban az

ese1bcn sellr szalracl a nyílászáľťlkat cltírvolítani r,agy íltalakí{ani, ha azok a

lrőszigctclési szeln1lontoknak esctlĺ:g ncm í'elclnóllcl< ltreg.

A teľvezett alryagok, szílrek, szeľkezetek r,óglcges lrregjclcllćsét llclyszínelr

fellroľclott, illetve belnutatott nrirlta1.elĺiletek. nlintaclaľabol< segítségcvel a

lratósággal cgyeztetlli szĹiksóges (vasalatĺlk. zirrak pťltlása, nyílťlszĺiľĺik

feluletkezelése, ťg. buľkolatok stb.).



Egyéb c1okulrrentunr a szakvéIenrólry elkészítóséhez, a ĺ'clek ľészéľóI neln keľült átaclásľa,

illetve az éptiletek béľIęti szęt,zodést rrregelőzó utolsó felújításár.ol (iclőpolrt, nlűszaki

taľtalotrr) senla megbizo, sem a béľlő nelri tuclott tájéi<oztatást aclni.

A szakvéleménylren Inegadot{. értél<e|< - ahol az AFA iisszegc lĺĺilön nenl keľiil

feltü ntctósrc _ nettó ćľtcllc|őlĺ.

o Á béľlő álĺal Icaĺ|otĺ lĺölĺsóĺrr,c(tisclt ĺiĺ. szĺilllIĺi|ĺ:

'ľáľgy

Áll.gilď'*ĺs. -.*
he |yl.eállíĺils ]. ütenl

Szílllrla l<cltc

-'c' lí1.ĺ'7'.*

0ssz-cg,c

ló.T0().()()() |. AIrA...

20.7.50.000

'l'irľi1yĺl. ĺilIlll tćĺcIci

il.i;l;J.. i, 
" 

i' ;l i;i.i:í- 
"i 

t' íliri;ii 
- 
csc li:,' 1:..||11.;':

i:|zálri ĺ:sc:ľćk. ;tsz|it|tls lntlllkĺik,
ť)|) í( (ĺ|!lcsĺ cl.i llltt ll|ĺ iik ' l':l vť:1l,zćstit

xis z ( c:l.i cls ĺ ĺc(s i l' ĺtz,cl | ŕls so l.ĺr ll 9l.l}$j]ĺ|]ĺl\."' ., . .

(.)|trrn stľĺll1lok .iltvíĺítsa. (:).(:ľilic.

ciľktl|ĺi<:iĺ,is r,czctćk íttszĺ:ľc:|<isc.

.stl.angĺ: I zńľĺik c.scľť:i ĺ.:. k azńn h łiz' trx!lćlsz.ĺ:ĺ i

r.czctć:kcilt<:k ćs sz.cľc'tl,ť:ltycínck tlscl.ćii:,
ĺ!|r,i.jítrisa, itsz.ĺalos tis lakatos nlrlnkĺik,
clck(r<lruos rnunklrk .j<:llcnrzäcn az'^'
-.i:!ils!!:Lr
g,ć1lćsziĺ

ĄlIaglnegór,ás,
helyľeá||ítás lI. iiteln

201], .t?.)7.. 3:f .500.000 | Al;^
40.(r).5.000

AIlaglnegór,ási
lriurl kák

2012.12.0't -5.0ĺJ0.000 '| 
^l..A/i /(l /:/\í\ Í:lrr.'t.., l.r.rwv I I

2013.09.2s l.8?2..500 r Aľ^
2.37ĺi.075Ijĺ

I) i ncćb(1|] cl;lĺt(ĺlllcstĺ:ľi ttrtt nkĺik

iiilíi.{;;;.;i;;.i ;.''il i, Ŕ'ĺiŕ .i.ii;.ii:,."i'đ','|"kiliÁllaglnegóvási,
hcIyl eálIítási
nlullkák

30l3.04.1ĺj. 3.600.000 r AIrA ',.

4'572'3ł.l8l:t

Pa<llástéľ takaľítás 2013.01 .12. 4.820.00o .ĺ Áľĺł ...

(t. t2l .400 ľr
l)atl]ásoll taIiĺ|hal(l szenlćt. tÓ'llle|ćk
cIsz'iĺl lítĺisa

iĺ.júsági .szá|lás
kialakítása

K'c!ltségr,etós ĺl9.473.lt57ITĺ lipítiĺrllcstcľi nrullkĺtk, |íizivíz Irĺil(lz;lt,
gé1lćsz.e|', szcI l<izós, clcktľotnos lrlullkák,
ĺet.Vozés (ell.ĺlctlélyezósj ĺeľv)

Iľocla kialakítása koltségvctćs 37.990.25(r ljt liilíĺészet: bolltások' betĺln-r'aslrctolt
nlullkák, k(ĺnlĺir,cs, gi1>szkaľtoll<rzĺrs,

buľkolaĺok. asztaIos sZeľkezetck, lakatos
.szcľkczcĹck. |estćs, nlźrzol źrs

Gćpćszct: bontások,'ĺiiĺésszel'c|és, víz,-

csatoľ|la szeľc|és. k|ínla'szeľe|ós

Iilektl.omos: bonĺás, \,ezetékezés,

szcl.eI vényezés
Osszcscn ( rcttó): ĺ9l.93ó'ó13lil
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3.2, A vizsgált ĺngat|an főbb ndatai n ľendelkezésľe álló ĺłokumentuľnok ĺrlapján:

Címe: Budłpcst VIII. TľcÍŁłrt rrtca 3.5.
Helyľajzi száma: 36534

Mtĺvelési ág: kivett ĺlľvcrsi ľcndolő

A teljes ťoldľészlet adatai: 2789 m2.

Kĺizmű ellátottsága: összkcizmtĺves

Tulajdonos: VIII. keľ' onktlľmányzat l/1 Ĺulajdoni hányaĺl

Egyéb bcjegyzés: Műęmléki köľnyezet, bejegyző hat&ozat:
51587/|/2'0Ü6106.0ĺ.30. MĹieĺnlék a 4l2O07 (II.9.) oKM
számú rendelet alapján.

3.z.1. Az Íngatlan leíľása a ľendelkezésľe ĺĺ||ó dokumenfumok *lapján

A kcizel szabályos négyszög alakťl, sík Í.elszínŕi tęlken két ópĺilet találhatĺ!, amelyek egy

f<ildszintes átjĺár.óval és az átjáľóbĺil nyíIó helyiségekkel vannak összekötvc. Az utca fblőli

épület ('A' jelii, Hunyaĺly-palota) a XIX. százacl lnásodik felében, a hátsó épület ('B' jelii) a

múlt század ęlsi t'ęlébęn épült. Az 'A' jelii épĹilet egyik ol<talľót záľtsoľťlan kapcsoliclik

szomszétlos épülethez, a másik oldalon lĺĺvő bejáľón kęľesztĺil közelítheto meg az ingatlan

udvaľa, Koľábban mindkét épĹilet járóbeteg ęllátásáľa szolgált' Az ingatlan udvaľa jelenleg

közel ĺ00 Yo.banbur.kolt kialakításrĺ" néhánv läval.

A két épület kozötti udvaľ rész

Az ingat|an összkĺlzmiĺves.



3.2.2,, A, jelÍÍ épiĺIet

'A' je|íĺ épĺilet alapteriilete a

Felépítmény szintjei:

Ingatloru.ész alaptcľĹilcte :

rendc| kezĺlsľe álló <}ĺrku nrentn mok a|a pjńn :

pinge ł ĺtĺldsziĺt Ą- 2 eme|et

plrlco: 642 t:n?'

Magasľĺl|ĺlszint: 6|4 m2

I, emelet

Il. emelet:

668 m2

776lnL, ćisszesen: f'7()() mf

Szeľkezetek:

Az ,A, jelŕi épiĺlet hagyományos építési módclal, tłjmijľ tćglaÍ?rllal kĺlszrilt. A Íbdémei

poľoszstiveg szeľkezetťtek. A tetoszeľkezet hagyományos ĺä ácsszeľkezct, palaÍicclóssel'

Az épület nrind az utca felőli, mint ae udvaľ Í'előli honrlokzatai kĺĺbuľkolatclsak,

A nyí|ászáľók pallótokos és geľébtĺlkos Íbablakok és ajtók' A padlólruľkolatok kiilönbozőęk

és elhasznált áIlapotuak.

Epĺiletgépészet(az engedélyezési terv éptiletgépészeti tervťejezete alapján):

A ktizmťjbekĺitések a Tľefoľt utca felöI vannak kiépítve.

A,/ííĺésĺ és a melegvíz e|Iátást, a pincében elhelyezett gŁzkazán biztosítja (a'B'épüiettel

együtt), a hőleadók ont<ittvas, néhol acéllemez radiátoľok. Az 'A' ópĺĺlet fűtési ľendszeľén

Udvaľí homlokzat
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kisebb jar,ítitsokaĺ ós ĺitalakít1rsĺllĺa{ kc|| r,ť:lłc.z-lli. A |ĺť:t ćpriIcĺ |ĺijliill ÍIiĺćsi lĺ(ilł')n \,all. A
ľenĺlszeľ lrcar,atk<rzťr szcľcll,ćnyci. ,,tzlll. a szclc1rc|ĺ, gĺ>|ytisc:sĺl;lĺllĺ lrlssz ĺĺ|la1lĺlĺllall t,lllll)irlĺ

esetellkónt ĺeljeselr lraszná]hatatlallolĺ. Á tcl.je"^ l.cllĺJsz,ct.cl r,an lĺoszĺrIotlr'it. az al.sĺi szillti

ľadiátoľokban lcülc1recĺeÍt szČ']])yczijclćs lniatĺ a l.ĺtĺ|iłítloĺ.tlkłlĺ llclll IcIlct ĺi:lĺĺitclli. ĺ\ l.cllĺ|szcľ

egyes szakaszai lytll<adárs lrliatt l<i r,atlllalĺ' ziil.i,łl'

Az é1lrilet víz-c'sĺłĺ'orntl ľenclsz,cl.c lcl.icscll ĺ:lar,tl|1' llłjhoI haszllłi||laĺatlall iilla;ltltlrall r,all.

További 1lľobléllla, Irogy a lrasznĺilaloll Iĺír,i.ili ćllĹiIcĺľćszclĺ c]láĺti hír|ĺizatait óvck ĺiĺa llclll
hasznáIják.

A vízę||átó ľcnc|szeľ aIa1lr,ctőell hoľgarlyzol't ac'śl, iIlctve ĺilĺlllrcsijr,cs szcľclćs'scl ó;ltilt. A
ľendszeľ biztoltságos üzenrcltcthcĺ(ĺ.sćgc i,ćgctĺ a kolrr1llctt csiĺhĺ1lĺizaĺĺlĺ lĺi kell cscl.óllli.

A szennyvíz ľelrdszcľ a vize||[lĺő ľelrc|szelĺlcz lrasolll(l ťrllapoĺú. A vczclól<hłil<izat

azbesztcenrcnt, öntottvas, illcĺve PVC cscivckkcl szeľc[1'. 
^' 

csŕĺhirlĺizat nagyľĺlszĹ

nĺĺkoclőképes, cle egycs szal<aszai lraszlrirIlratatlall álIapotban r,allllak. Á csővczeĺĺlkck

Íeljesetr elöľegeclett tokos kötéscklccl vallllal< összeka1:osĺrlr,a, aIllelyck báľnriIyelr

kislllóľtékű trrcclranikai ígénybevétcl esetérr tönklc lnelretnek'

Az oĺĺóvíz ľeIrciszeľ csak ľószben fccli Ie a lrclyiségeket, igy a ľcll<lszcľ bŕivítésľe szoľul.

Bpĺi leÚvi I Ia mossá g (az elrgecl ólyczósi teľr, elcktľolrros tcľvfej ezete at apj án) :

Az éptileĺ áľamszo lgáltatói telj esítlrr éllye bővítósscl növel en<ĺ ő.

Az é'pu|et vil lárrrvódelemlrrel ellátott.

Szállásjellegű épulet esetélr előĺľás szeľint sztikséges tűzje\zó rctrclszcľľel az é1rület ncnr

ľenclelkezett.

Az épĺilet míÍszalĺi ál|apota a pá|yázati ĺlo|ĺumcntáció szeľint:

A láhazaton vizeseclés, vakolathu]Iás, kőzeĺlrráIlás; a pincei sfítlton a falak salétľomosak. a

gépészet elavult' a lronrlokzati ĺlyí|ászáľok koľlradtak, a lronrlokzati ĺlíszítő elelnek

töľedezettck. Iéilcsőházbatr vakolatlrullás tapasztallrató, a beltél.i falbuľkolat egy ľésze

Iellullott' a kültéli buľkolatok felfagytak, az ůvegtető Íalazatćĺn beázás, vakolathullás

figyelhető 
']lcg. 

a tetőzet ácsszeľkezetén kezdoclő koľhađás látlrató.
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Az épületct az oKM renclclct l5. 
's 

1. kaĺcgĺil.iĺilla sĺlľĺ)|t ltlŕĺctlllókkć llyilrlĺillíĺĺlĺ'ĺ'ł.r.

nyilváníĺás célja a Meilrig AľĹriľ tcl.vcí alap'jtin l8ĺJ2-ben ć1lü|ĺ. histĺll.iziilŕl sĺíltlsr'l

palota építészeti éľtókeinck a lrrcgiĺIzósc.

A r,ćc|cttć

|''luĺlyĺ.rdy-

i.

A páIyázati dokumentáci<i szerint a tény|cgcscll clvégzctt állagnrcgóvŕt's. ĺĺs liibajavítási

lrrunkálatoknak el kell éľnie lcgalťrbb a ncttó 49.l(m.000 lłt-ot, Lizt a hĺlzzirvctiĺlcgcs

köItségét kivitcli tetvek és az <iľökségvóĺlelrní hatĺisĺrg kikĺitĺlscinek ísnleľctc rrĺ1lkül,

előzetes becslés alapján 49.100.000 F.t összegben a<ĺtĺik nreg.

Az épiiletből a szakoľvosi ľende|ő - a kap<ltt tájékozt'atás szcľint 2005. clĺjtt, tebát közel l0
éve már koľábban elkcjlĺözötĺ' az az(>ta hasznáIaton kívĺil tĺll.

3.2.3. ,,|}" jelű épület:

'I}' jelű épület a|apterĺilete a ľendelkezésľe áltó dokumentumok alapján:
Felépítlnény szindei: magasfĺĺldszint r. 3 emelet
Ingatlanľész alapteľülete: magasföldszint: 674lnz

I. emelet:

II. emelet

383 m2

39f n2
lll. ernelet: l2l m2. <isszesen: 1.510 mz

A 'B' jeliĺ épü|et hagyományos építési nróddal, téglafallal készĺiit. A ftidénrci vasbeton

geľendás szeľkezetűek' A lapostető kavicsolt bitumenes lemezÍbclésij. A nyílŕszárók az

alagsoľban lrőszígetelt üvegezésíĺ miĺanyag, a felsőbb szintekelr geľébtokos fa ablak<lk. A
padlóbuľkolat az a|agsoľban nagyľészt gľcsslap, néhány helýségben PVC, az clrreleteken
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P\iC és lnoZaiklap buľlĺolat {alĺilhatĺi. A ĺliilĺ:ĺrĺ|<ik az itlÍl[i.$()l.l)źtll ĺli:tiIlclllcz-, ir ĺĺjlllli hciĺyc,'Il

öntöttrlas ľacl i ítlolĺl [<.

Az é1rület hasznáIati nróĺ|ja: Az łrlagsol.i 48(ĺ nl:| 1]ycľlllc|toľl,clsi l.cllĺlclĺ.i lllcgszi)ltlt:lćs<:
lrcllr vol1 tiil.gya a 1lĺilyílza{llalĺ. A tijlltli szíllt h:tszllĺiIa|rlll
l<ívĹili.

Mĺĺszaki álla1lota: holllltllĺzaĺi Í-alakĺlll r,akcllalhullris, clar,ult gć1lť:szct, kol.llaĺ|l
honrlol<zati llyíIĺiszálolĺ. lépc.s(ĺhiizl>rrll r,alĺĺrlat- ćs
cscnr1:chullłis, lrcĺizástrkl';ĺil cl.cĺlíj r,akoĺathibĺilĺ, cthallvaircIĺ
lapos1et(ĺ.

Az épulet íölclszintjóll jclenleg is oľr,osi lclldelő iizclllol. a tĺjbl,li szill( llaszIlĺilalĺlll |<ĺr,rili'

Az ingatlall beépÍÍ.ési lchetősógc a hc|yi szĺrlrlĺlyozíls szcrinf:
Építésí övezęt., VK-VIII-2-

Beópíthetősóg lrréľtéke: (l5 o/o

SzintĹeľüIeti llrutató: 3.5 llr2/lll2

TeľepszinÍ alatĺi beépítés lrréľt'éke: 80 %

Zolclfęlület kialakítás: |0 %
Éprilet lrregengecleĺt legkisebb é1ritnrélry Irragassága: ló lll
ÉpüIet lrregengeclett legnagyobb é1lítnrény lrragassága : 23 n.l

Béľleti szcľzŕĺclósnclĺ a szakvé|cnlény .szenr;lontjíllróI fontos, ĺtc mćg llent ľésztctczett

főbb adatai:

A béľletí sz.eruodéslrek nem ľésze az'B' é1rÍilet folĺĺszintjén .jelcnleg is üzertrcló

oľvosi ľencĺelő.

A béľleti díj 33.200.000 Ft ą- apa rcv'

A béľlő vállalja, lrogy a béľleti szeľzódés 2' sz. rnelléklete szcľinti helyľeáIlítási

nrtlnkákat saját költségérr, a béľleti jogvíszolry e|so f4 ĺrćlnapjátlan e|végzi, altrelyek

ĺisszéĺtéke 49.l00.o0o Ft + ÁFA, cisszesen 6I.375.000 Ft.

. A béľleti szeruodés az e\végz,crrclo lrrurrkák nrĺĺszaki taľĺalnrát csak az alábbi

cíltrszavakkaI adta meg: éptiletgépészcti íblú.iítás. 1rince szint szigetelése, külső

ĺryílászáľĺik ľendbelrozaÍala, elektľonros lrálózat felúiítása.

:
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4. Helvszíni szemle" vĺzsgáIatgk

2014' augusztus hónapban tiibb alkalonntal helysz,íľli szolll|ét ĺaľtottalrr a 'Ij,cl:oľt uĹcai

íngatlanon. Ennek soľán szemľęvétęleztem a tclkcn találhatl nrínclkéĺ épĺitetet. Á hclyszílri
szemlék soľán készített fotók köztil néhány, amelyok az é1lülotck mĹiszaki állapotát, a

felrijítások készĹiltségét dokurnentálják, a szakvéleményben rrregtaláIható'

4.7. Äz ingat|an fekvése:

Az értékelendő íngatlan Budapest JózseÍVáros l}aloĺa.negycclében, a 'ĺ.ľcĺilrt utca *

Szentkiľályi utca _ Bľócly S. utca * Puskin utca áltat határolt, szatrályozott, beĺĺpítctt, sűľĺĺn

lakott beltęniletén ťekszik. A Rákóczi út kb. 200 ĺn-ľe, az ĺ\stoľia kb. 400 m-re talállratĺĺ.

Az ingatlan megkt}zelíthetősége jĺinak mondható, nrivel a Mctro Ástoľia megĺíllója gyalog

kb. 400 m távolságľa található (5-10 peľc), ahol tobb további t<imcgkozlckeclósi eszkciz is

eléľheĺő (busz, villamos). Az u'tca paľkolás szempontjából Íizetős övezetbe taľtozik,

koľlátozott számban (o15 gépkocsi) az ingatlanon belül is megoldott.

:Í,.:
i{:ĺ
l;

Telken beltili paľkolók, szemben a 'B' éprilet
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4.2. Az 'A' jelií épĺilet

Az , A, jelű épĺi|et jelenleg ltasználattln kívül van (a kapott tájókoztatás szüľint legalrĄbb

2005. óta), A szemrevételezóses bejáľás s<ll.án az alábbiakat tapasztaltanr:

ł Az épületet homlokzata jellemzően elszelmyezŐdtĺĺt állapcltú.

l Az utca Íblőli kerítés láthatóan fc|újításľa keľĹilt, egy távmŕÍkcĺdtctésij sorompó is

kiépítésle keľĹilt.

ł Az engedélyezésí terv szettnti kiépítés, jellemzően

nýlások szęľelt jellegű lez1tlrtsa jelentős ľészben

gipszkarton faĺai elkészĺĺltek.

a vizes blokkok kialakítása,

megtöftént' A vizesblokkok
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r A pince szinten a vakolat ľészbęn lgveľésre kęľĺilt,

r Tĺibb helyiitt jelenleg kisebb beázások rnegíigyelhetők,
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. AZ épiiletben találhat,ó buľkolaĺok elavultak.

keľültek, lij vakolatclk clkćszültek.

a ľali csempók sok lrelyen máľ lcverćsľe

A nyílászáľók passzítása megtöľtént, az ablakok szťlľlpróbaszeľĹi nyitás-csukás pľóbája

ezt ígazo|ja, Az ablakok iivegezésénél számos lrelyen láthatóak, azok cseľéjérc utaló ťlj

kitt t<imítések.

Az épĹiletgépészeti vizes (víz- é,s csatolna) szeľelvények jellemzöen leszeľelt állapotúak.

A vezetékek alapszerelése az új kialakításnak megfelelően jellemzoen kiépítésre keľĺilt.

A fritési héiőzat felrijításľa keľtilt, az öntöttvas ľadiátoľok jellemzően nem keľültek

lecserélésľe.

Vakolat helyl eá|lítása Vakoĺat helyľeállítása a lépcsőházban



Kazźnhźn ľészlet

l Az elektromos vezeték héiőzat (ktĺzttik a tíizje|ző ľendszele) vezeÍékezése' fblújítása

megtoftént:
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c A padlástéľ kitakaľítása megtoľtént, néhány helyen az ácsszcrkei|ot egyes clemci is

Iźthatőan nemľégibon kiosĺrrólésľę ker'iiltck'

o A líťt az épületben nem üzemel.

áz,L,jelíĺ épĺilet jelentegĺ ál|apotábĺrn ľenĺ|e|tetésszerĺĺ használatrĺr nem alka|mas. Az
éptilet tanószeľkezetein káľos a|akvćtLtozźtsra utaló jolet a helyszín szemrevé'telezése során

nem tapasztaltam.

4.3. A 'B' jelťí épiileŕ

A 'B' jelű épüIet ffildszintjén taláIható orvosí ľendelö jelenleg is folyamatosan Ĺizemel.

Az éptilet I. emelete jelenleg is használaton kívüli, annak mííszaki állapota jelentősebb

felújítást igényel.



A II. és III. emelet azátépítést kővetőerriľoclaként Í.unkciĺinál, aet a jelcnlegi bóľlő ópíteĺtc

ki és lrasználja. A III. cmeleten a paĺĺlóbuľkolĺis łrcnr kószĹilt el, azt még nem használják'

Ennek jelenlegi állapotát a Í.oľgalnri éľtók meghatáľozósa sĺrrán nem veĺtenr ligyclembe'

III. emelet készĺiltsége

II. emeleti iľođa folyosó

A foľgalmi éľtékbecslés szempontjából éruényes miĺszaki állapotot az I. emelet állapota

adja meg. Itt elmondható, hogy az épület bul*olatai, épiiletgépész és ęlektľomos elavultak'

felťrj ításra szoru lnak'

Az épriletben a lift nem Ĺizemel.

II. emelet táľgyaló

Földszint' orvosi ĺęndelő
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Á 'B' .jeIíi épiilct .jc|cntcgi ĺiI|a1tĺltállaľl l.clnĺttl|tĺ:Íć's.sz'tlľĺi ltłsz.ll:i|ĺltľa -. az :ilngsoľ

It.ir'étclér'c|, iIlctvc a II-III. cIlttlIcterll clIr'óĺlzctĺ litllIrlIĺĺĺlis ĺ.ĺgYcInlclll kĺl,iil hagy:isiĺr,a| .*

tlenr alkallnas. Az ćpĹilet laľttiszoľhczctcill kĺtľĺ:ls aIakl,riItĺlzásl'll tltalti jctc( a hcIvszíll

szenrľevétel ezóse soľzi ll lrclll ĺ ĺ'l llaszl a l l ĺ.l l n .

OsszefoglaIva a7 illgaÍlallľtil cllllĺlnĺ|hatĺi, hog\, a l'clć1lÍÍlllónvcI< ľnĺi.sz:llĺi irItltpot:r

clat'ult, jelent.ŕĺs fclńjíĺ.rist, |ĺĺll.szcľíĺsítóst igć'llycll (fĺlľgĺlllni ćlľĺć:kllccsIćs szclllrpĺlllĺ.izĺbĺi|,

az c|v égzctt fclri j ítĺrso k figyclonl bc r,óĺ clc ll ć l k íi | ).
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5. lllemzések, |Ilęgĺillĺrpítír.sgL

5.1. Á|ŕalálros óľfólĺclés

A béľIeti jogr,isztrny lóĺlc.jiittónelĺ iĺlőpolltIi1ball az illgaĺ'lall ľ(:szlę[cs ĺĺllĺr1:tlĺ|.eIvćtclól.c,

c1iagnosztikai r,izsgĺiIaĺ clvégzćsóľc ltcln lĺcl.Ĺiĺt soľ. ĺgy az, illgiltIall aklĺttľi lllĺiszaki ĺiIla1lola

csak szakéľt(ii becslósscl haĺĺiľozlla(ĺ5 llrcg, aĺtrclyhcz. kcll(ĺ ĺiilll;lĺlllĺtl( n5,ti.iĺ'anak az aItibl:iali:

. az 'A' jelĹĺ ópĹileĺ tłiblr ér,l.c r,isszallrcll(ĺ|cg haszllłilł(ĺtll l<ír,Ĺili ĺiIla1:otl:all 
',u'.'. 

Így

az ĺ31:Ĺilct koľábbi ĺiIIapoĺa a ltrosĺalli(ĺil osak az clvóL1zett lĺiiliillbijz(ĺ lělúiítĺisokl:alr

téľ el;

- a'B'épĹilcĺ osetéboll az épĹilct koľĺil:bi lllĺiszal<i álIapotĺĺt az- ó1:ülcĺ I' cllrclcĺ'ćnck

jelenlegi ĺlríiszaki állapclÍa l.epľezcntĺilia. lĺivér,o a ĺ.ölĺIsziIltcĹ. allrely [<trľiibball, ćs

trrost is ln Ĺi koĺlŕĺ l.cllclel őkĺlllt [i zenr el,

EzeL< alapjhr általĺinosságlran e]nroncllratĺ.l, hogy az óptilctek (mincll<ĺlĺ éptilct csctćbcn cz zt

niegá1lapítás igaz, kivéve a 'B' ĺĺpület fölclszintjét) lelalĺtrĺĺ, elavul{, koľszel.Ĺitlĺlrl lrrŕĺszalĺi

állapotban vannak, összességébęn ai. épületek ľelrclcltetósszeľĹi lrasznáIhatósárga nitrcscn

biztosítva'

Az ingatlalr állagnregóvási, IlibajavĺtásÍ hozr,áuel.oleges költsógeit a béľleti szeľzoĺlés

49.100.000 Ft rretĺó összegben adta lrreg, ťrgy, lrogy ópĹiletcliagnosztikai r,izsgálat, ĺblújítási,

áĺépítési teľr,ek nein kószĹiltek, az, oľt5kségvĺidelnri lratĺisirg kilĺötései nelrr voltal< istueľtek.

A helyszíní szenrle tapasztalaÍai alapján az egyéľÍelĺrriien nregállapíĺható, |logy ez azösszeg

a két épület felújítási, kaľbanĺaľtási nrulrkáiľa nell clégséges.

Az ingat|an 1bľgalnri éľtékének llreghatátozása soľálr az ĺlpületľészek mĺiszaki avultsága

lrtinclenkóppelr jelentős, és ezéft számotter,ő í'bryalmi óľték csökkeĺrto tényczórrek

tekilltenđő'
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5,2, IngaÍlan ĺbľgaIllri óľtô|<ćlreIĺ ltlcghlttiĺľĺlrĺltsa

Az illgatlall 1bľgalllri ól.tćlęćĺ.jclIcIllziĺcll 1liaci ti'sszchasolllíĺŕtstlll alil1rtllĺi luĺiĺ|szcl.l.ĺ.:I

hatáľoztal.lr nreg. Iillnel< solĺin lrliik(itliikć1lcs íl.ĺlĺła illgaĺlrlllok il<lĺllaiĺ \/clĺetl.l aIn;lr'rI' ĺ\z ígv

nreglratáľozott éľtókcĺ csölęlĺcllĺeltclll a ľĺ;lldcltctćsszcl.(i llaszlliĺlaĺhĺlz ,szii|ĺsĺ!gcs

helyľeái1ítás bccstilĺ költsĺigél,cl. Az igy llle11iílla1líttrtĺ 1liaci ć11rilĺ azĺlll iiľĺlt .jclcnti. alucIy

ĺisszegéľt a szó1rall ĺbľgťl illgatlłllr nrĺilĺállyĺlsĺrll, lrragiill.jo11i szcľziĺdćs l<'cľcĺó|.lcll r,iiľlla(ťlan

elad|raĺ<5 lelltlc, ĺblĺóĺclezvc az clat|ói ćs^ rĺcr,(ji ha.ilalltltisiigoÍ.

A piaci összellascllllítĺi elcnlzćscn alapltlĺi ingaĺlaIlĺill.gallrli ćr.tóko|óst az aĺloĺt id(lszĺtlĺ'ball a

k<!lnyezĺ1 tcľĹiletclĺcll ta1lasztallratĺi. ĺ'ull|ĺciĺi. ĺ.eki'ós ós illĺi.asĺľuJctuľĺllil^ elliłtotĺság

szenrpontjából' összcllréľhető aclalok clelllzćsc, ĺlľĺ'ĺlkclćse ľćr,ón ĺb|ytaĺtalrr le. I:]llllc|< sĺ>ľĺill

nlegvízsgáltalrr a hasonló 1lal.alnétcl.ĺi ingatlano|ĺ ill.aít ćs cgyĺjb aĺlataiĺ. Á.z aclatokal

elenlezten) ós ijsszehasĺlnlíĺ'ĺlttallr ź|Z éľtók-nlcgillIa1:ítirs táľgyát kĺlpező illgatlan

paľalrréteľeivel, illetve elr,égeztelrr a jellenlzĺĺk alapján a szĹiksógcs koľl.c|<ciókat.I\,zen az,

úton kaptalll ogy bec.stilt ĺajlagos éľtĺikct. Az cbből szánrítható áľoll (az ala1lteľĹilcĺ ós az

éľtókrnódosítő térĺyezok figyelenlbe vétclc nre|lett). és az egyéb pcľenrfclĺéĺclek r'iz"^gáIata

és koľľekciója után az éľté]<elt ingatlan váľhatóall éľĺékesítllctŕĺ lenlre a nyilr,átlĺls 1riacon.

A vizsgált irlgatlanok átlagos fajlagos piaci ĺbľgalnri ĺlľtókélrek megltatĹlľozás/,l|xlz, az

aktuális összelrason lításba a kö r,etkező iľocl a ilrgatlanok keľtiltek:

Soľ.
szálll

Cíttl Á'lapteľület
nagysága [nl2]

Áľ [Ft] Allapot Móĺ]osított failagos
r'ĺ ' )ĺaľ' KeľeKltve t ľVl],l"]

I VIII' Baľoss u 2.f40 380,000.000 Kozepes álIapotťl 165.000

2. VIII' oľczy téľ 2.600 620,000.000 Jó állapotťl 2is.000

VIII. Ri-só tl. 998 22s.000,000 Jó állapotťl 205.000

Át. VIII' József kľt. 1.631 380.000.000 lrelúiítotĺ 2 i 0.000

5. VI. Váľosligeti
íäsoľ

2.941 900.000.000 Jó, Íblťliított 265.000

6. VII. Dózsa Gy. t.140 275.000.000 Jó állapoĺťl 220.000

V}l. l{ákóczi ťlĺ t. 166 r90,000.000 I(özepes állapotĺl r60.000

8. VI. Berrczuľrr. 2.240 600,000.000 felújítoĺt 230.000

9. VII. Vcľseny u. r.379 27s.000.000 feIŕljított 185.000

Atlag fajlagos ár ( lekítve) 205.000
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Piaci iĺsszclrasĺlll|ítĺi iľĺlda illgaÍ|an íir.iIagĺls ĺill.galllli ćl.ĺ(llĺ lĺłivcllĺcz{ĺ:ĺćs-c:

5.3. Á.lapteľĺi Ieŕ nregh atii ľozása

Tárg1'i épĺi|etek egyos szinticillc|t illa1ltcll.ĺilcttłi (az rilliilcĺcl( cĺ]iYos szillt jeĺllck ala1lĺcl.iilcĺc

a különboző clokulrrclrtunro]<balr l<issó cltól.ó. Az ćl.tćlĺclćs soľĺilr az cllgc<lćlyozósi ĺ'el.r,

Ileiyiséglistá.jában í.cltüntetctt 1]1ćľctekcl Vct(cl]] aIaptl|, ĺutrolycl< a7' cgycs szilrlcl<

<isszességétrerr al álibi ak) :

'A'épiilet

I{eIyiség Tĺinylcgcs
ala1lteľtiIet (lll2)

l;clľga lllri óľtél<clćsnłjl
Í.i gycl ellllle r,celrclŕj llióĺ1osíÍo1{

ala;:teľĹilct (nf-)

Pince 621,s l 3t0
IlĺiIcĺszint 280.8(r 281

Masasfolclszint 63 l.s9 631

I. emelet 687.43 687

IL emclet 131.31 t)I

Osszcsen: 2.953.0f f .(t40

'I}'épiilet

I-IeIyiség TényIcges
alapteľĹilet (nŕ)

FolgaIlrri éľtókelésllél
Íigyelelnbe veendo nródosítotĺ

alanteľĹiIet (ď)
nrasasfóldszint olr+ 614

I' eĺrrelet 386 38ó

11. en'relet 392 392
III. emelel 121 121

Ĺ)sszescn: 1.513 1.5I3
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Éľtél<nl óĺIosĺtó {éll;,czŕĺ|<:

o l(oľábball lllillkót épiilcĺ ĺll.l,ĺ)Si l'cllc|clókćnt iiz;clllclĺ, il5,i;1.' il.ĺrllyri ĺor,ĺillbi

Irasznosíĺásálrak r,alĺ1szíIlĺisógc nliniInírIis. ĺgv a ĺ.ullkciĺir,ĺĺtĺás luillĺ|lĺĺ!t ć1liilĺ:ĺcll

be]til alaprajzi kialal<íĺirs llrĺiĺ|tlsíĺ1l*^ĺ, ł|7łI7, ĺiĺó1lítćst igćrlyĺ:l (ćľĺćtĺc:sł'ilĺkcll(iĺ

tényező).

o Af, illgatlan nlűellrló]<í r'óĺlclĺsćť' alĺr ĺaľĺozilĺ. alllcIy lllillclcllkć1l1rell |ĺĺlt.liiĺtlzzĺł az

áĺalakítlratťlságot, illctl,c nĺjr'cli allllalĺ' kiĺlĺségćĺ. tclr,állbĺi a ltlc14l,altisíthĺrtĺisá1l

lebonyolításáÍ llchezĺti, itlőtaľtalllłiĺ ll(ive|i (éľtólĺcs(ĺ|ĺ|<cnĺ(i ĺ.ónycziĺ).

c Az 'A' jeliĺ épüIet báľ ĺblť1í{ása lcöľtiInlĺlllyoscllb ćs ltilIt'sógcsĺ:bĺ;, de tlttina

Ilrinclelllcép1]en cgy éľtókcsc[rlr' nagyĺlbb íill.galltli éľĺćI<ct lĺó1lvil^clő inga[lanĺ .jolcllt

(éľtéknö r,el ő térry ez(i) .

o Ą telkelr beltil jelcnlcg csak kb. l5 di] pal{<olĺihcly bizĺosĺtotĺ, A tĺlr,állbi

lraszlrosítás|.rcz, a vonatkozó c]őíI.ĺisok (oľszĺigos ,I.elcpĺilĺlsl.cllĺlczési os ŕ.j1lítósi

I(övetehrrólryek oTÉI() szeľillt nagasabb szánrú 1laľkolóhcly biztosítá.sa is

szüksóges lehet. A tényleges szállr Ilreglratfuozása csak a r,óglcges 1laľanrĺiteľck

(funkció, aIapteľüIet, létszám stlr') isrneľctóben lehetséges. A.jelcnlegi paľkolószĺilnr,

abban az esetlren, lra lllincĺkét ĺlpĹĺlet teljcs llléľtékbcn ĺizenl e|, az előíľźrsoktól

íiiggetlenüI bizonyosan kevés (éľtékcsökkentő téľlyező),

o Az ingatlan az aclás-vótelt köi,eĺőell llelll egyből, lralronr csak egy jelent<ĺsebb

átépítóst követőeIl használható, IrasznosíÍliató (éľtókcsĺikkentő tónyező).

e Az ilyen jellegű, illetr,e foľga|nri óľtékÍĺ ingatlanok iľirnt alaosony keľeslet

ta1rasztallrató jelenleg a piacon, így csak jelentős kedveznrérrnyel lehct az ingatlant

éľtékesíteni (éľtékcsokkentő tényezo).

Áz éľtókmóclosító tényezők eľedőjét összessógóben az 'A' jelĺi épiilet esefében + 15, a

'I}' épiilet esetében .|Ű o/o lratáľozom llrcg.

Ezerr feltil az illgaĺIarr élĺékét a szükséges átalakíĺások, felújítások, koľszeľiisíĺósek azok

becsĹilt költsógének éľtékével cscĺkkentik. Ezéľt első lépéslren az ilrgatlan foľgallrri éľtékét a

felltiek szeľĺn.ti éľtél<cscjkkentő tĺlnyező figyelcmbe véĺelévcl lratáľozonr rllcg. nrajĺl ezĺ'
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csöld(ellteln a lraszlrosítlraĺtisĺighĺlz, a l.cllĺlc:lĺcĺ'ósszcľĹi hĺlsz-llłiIa{ht'lz szii|ĺsó11c:s cl1lítćsi

nrunkák becsrilt lĺir,itcl czési k() lĺ.ségćvcl.

Á fentiek alap.jáll a .ľľc1'oľĺ'ulcai illgiitIall lill3alnli cl'ttikc az alłillbiaĺĺ szcl.iľlĺ haĺíllr'lz-halĺi

meg:

Fa.jlag<ls

ĺ'oľgallni il1ćk
(Iir/nl2)

ľjl.ĺ(ĺĺ lntldtlsĺĺĺi
tćll1,c71i

Az i ltgaĺlalr r,izsB'ĺilĹ
l.ćszcltck ćľĺćlic
|ĺĺ:ľclĺítve (lłĺ)

205.000 i t5% (t2.2.3 80.000

205.000 279. r4 8.000

0.s"^zc"^crl
lu':"]'ľ.lluu

Ez zlz éľtél< csökkentcllĺ|ő az alírbbiĺlklĺaI;

u Mind az. épul.eĺ ĺillaga, lrrinĺl jclelllegi bclsó kíalakítĺisa jelcnt(is ľirĺ'bľĺlítĺrst igĺinycl.

Az éľtéke|és soľán a jelcnlcgi béľIő álĺal e|vćgzctt kaľbantaľtilsi, |lclťljítłisi lllullkák

óľtéknövelő tenyezojét lrelrr vettcln ĺigyĺ:Ien.lbe, az ingatlallt ezek elvégzĺlse nélktili,

béľbeadáskoľ felĺételezctt mi'ĺszaki állapotbalr éľtélĺeltellr. Eltrlondlrató, hogy a

telken található niilldkéĺ épi.iIet nrűszaki állapota jelcnt(ĺsebb íblújítást,

korczeľĹisítést igényel' azok az éľtĺíkelós szellrpontjitlról ľendcltctósszcľű lrasználatľa

nenr alkallnas állapoĺbatr voltak, kivĺĺve a 'B' ópület í,iildszintjéĺ.

Az 'A' épüIet átépítóse, felújítás csak a tlrűcnrlókvé<lelmi szakhatósirg

jór,álragyásával valósu]hat llleg (fóbb kikötóseket lírsd a szakvélclrrény 3.1'

fejczetóben).

Elmek, ílletve a'B'é1rl.ilet köItségét a béľleti szeľzőclés _ kiviteli teľvek és az

öľökségvédeIrrri hatóság kikotéseinek isnreľete nélkül - 49'l00.000 Ft cisszegľe

becsültc. Szakéľtői állás1rontorrr szeľiut ez az összeg csak a legsziikségesebb

koltségeket feĺlez.i, a ténylegescn szükséges felújítás ennél jóval, nagyságľenddel

nragasabb összeget igélryel.

" A ľelrdeltetésszeľiĺ lrasználatlroz szüksćges í'elújítás, koľszeľ(ĺsítós (átlagos, és nelrr

luxus szílrvonalri) fajlagos költségét álĺalálrosan a7, ,A, jelŕĺ ópiilet esetébcn

120.000 Fťlrr2, a 'B' jelĹi épüleĺ eseÍében 90.ooo Ft/m2 összegťtľe becstilönr.

| (.) 
,\/o

'A'é1rüIeÍ
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Áz 'Á'.jel.Ĺĺ éptilcl hcl'yľeál|ĺlti,si, úĺćpĺlĺi',;i he<:'sĺjlĺ lĺii|ĺ,tti,ĺ.<ł'.

Áz áté1lítós hti)tségćllck clťjzcle.^ llrcghaÍiłl.oziisĺt csalĺ lłcr:sü]Ilc:ĺ'ii, lllir,c:l ľciszJr.:ĺos

ń1:liilctrJiag.nosztilĺĺt, rnľgrlalĺisíĺílĎ^ľí.l V()na(l(ozĺi 1c'l.r,clĺ' (csak' cngcĺlć.|1lg7i'*i ,,I7,, Ą,

épűIetľc) neltl készültck. az óptilcĺ tovĺĺ[:lri íLlllĺĺ:iĺi.ia llclrr islllcľ(. L}izĺxlyĺls, htli.iy

belsći irĺalalcítłisĺlkaĺ lĺclI i,óĺ':,czlli, a liul1ęoIa(ĺl|i cscl.(:lĺ:llĺĺćĺ|<. a llyílłiszĺtrrik a

lrrĺielrrIĺikncl< mcgl,cJcliĺen ĺ.elťl.iítan<ltil<. az (:;liilcĺgć1lószet. ćpiilcttlillalrlos,stiil

jelentos ľésze í,clťl jíĺitsl.a. ]ĺoI..szcľ(isíté:sľc szĺlľtl|, A tĺillylcgcs Ilaszllĺls illa1ltcl,Ĺilcĺ

(2.953lll2) cs<ilĺkentclldő cgyľószt a ]<iĺrtakítĺlll<!ó h(jzlekcc|ii tcl.ĺilc1ckkcl í.c]ĺivcl

(cnnek nréľtĺĺke niég nclll llrcgĺlaĺĺiľĺlzhatti). il|.cli,c a 1riltccszilrt r,élhetiĺcll

alacsollyablr igĺinyszilllii kialakĺĺhatťlsiiga llriatt'' Ez'ćrL a tel.ics haszlrĺrs irla1rteľĹilct

25 % csökkelilósóĺ.jarlaslonr. Az írtópítĺis, íclťliítás. |ĺoľszeľíisítés bccsĹilt liljlagos

éľtékót 120'000 lrt/llrz (ĺsszcglrcn jar,aslonr í,cIl,ellni. ]:illlck nregĺ.clctiĺell łl'ł,,A

jelĺi épĹilet hasznosításához szüksĺiges lrclyľcá|lítás, áĺépítés l:ccsĹilt kiĺltségct az

alábbi osszegbcn javaslont lblvcnni :

f .953 mz alaptcľtilet x 0,75 (75 %-a) * 120.000 lłt/nr2 = f65.770.000 Ft

,I}, éptłleĺ aĺćpíĺé.,;i be csiłIĺ |ĺöltsége:

A 'B' jeliĺ épület esetóben is hasonló móclotl szánrĺrlhatutrl<' Mir,ei itt a közös

teľtiletek aľátrya kiscbb, ós pince szillt silrcsen. így a lrasznos alaptcľĹĺlet

csökkentése is kisobb nréľtékĹĺ. A föIdszintjelenleg is Ĺizenrel, így itt alacsonyabb

fajlagos éľtékkel szánrolok. Bnllek lnegÍ.elelőelr eltnek az épĹiletllek az átépítósét,

feIúj ítását, ko ľszeľűsítését az alábbi összegbcn .j avaslorrr ĺ,elvęnni :

alagsoľ: óI4 nr2 alapteľület * 0,9 * 45.000 Ft/nr2 : 24.867.000 Fr

!p..v-áb-br-qzĹu1ęk;-89.9..n.1-alaIrlqü]cĹao9 * 90,OO0Ft/nf = 72,819'000 Ft

osszesen (keľekítve 97.686.000 Fr
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A ferrtie]< aIap.iiĺn a'/-,l\, iclii ópiiltlt hcIvľcállíĺĺrslillitlĺ' |;r:csiilĺ ĺĺsszcgť:(

26(;.000'0(l() |i.ĺ-b:l ll.

a 'B' jeIiĺ ćpĺilctćt

97.500.000 Ii{-ban

lraÍáľozonr n1e1, ź|Z,łIZ a .l'ľcĺĺll1 uloa 3-.5' szĺilll alitĺtí ĺi1liiIcĺ,c|< hcI1lľ1:i1|111.i*i |ĺii}ĺsćgc

3 63.500.00o.000 I..t ĺisszc1;ľc llccsij I llcĺ(j.

A fcntiel<bcll l.ćszlcÍczctÍcl<. rllapiírll lr I}uĺIa1lcst VIII. lĺoľíiIcĺ,I.ľc|ill.t tltĺ:it 3-5. sz:illl

alatťi ingatlan piaci ĺbľg:tlllti ćľtćl<ćt |tcľcl<ĺtvc

538.000'000 I?ľ

ö'sszegben lrztt:ĺľozĺrln nleg (90l.52tt.000 -.3ó3'500.000llĺ .=,538'028'000).

5.4. A jelenlegi béľIő által bc:tĺ|ott szĺillrlálĺ, illctvc lrłĺltségvetósc|< ćľtc'l<'o|ćsc:

A je|enlegĺ ltéľIő ľószóľŕĺl lcaclott sz:inr|ák ć's lĺ'łiltségr'etésc|ł és azĺllr łisszcgci:

PaĺĺItistéľ ĺakąríĺds (,A, épiłIeĺ): 4'820.0oo ..t. l .301'400 (npa) =

Karbanĺaľĺások 20] (),

KaľbanÍaľtúsok 20] ].

I:Iel.llred I I íÍlis ('Á, ép.) :

Tíízłvíz (,A, ćpiłIeĺ)

3.600.290 r- 91f.078 (AFA)

5'080.000 +. ĺ '37l '600 (AIrA) :

ĺó.600.000 .|" 4.150.000 (AIrA) -. 20.750'000 Fĺ

32.000'000{. ĺ].125.00o(ÁFA) : 40.625'000I.t

6.121.400 Ft

Ą.5'7f ,368 Ft

6.45l 'ó00 Ft

2,3"18.(:t7 5 Ft

37.990.256Ft

Pince épíĺőĘaľi ł,łllłllktík ('A, ép.) l.872.500 + 505.575 (ÁFA) :
Iľoda kialakíĺás (,B' ép.): 37.990.2s6

Iűúsdgi szdI|łts'.tia!ak.í!Á,g.(Ą,.ép) *W..4?3.8.'l3 89.473,873 Ft

Osszesen: r91.436.919 Ft 208.362.572Ft

Az e|végzeÍt lrrulrkaľész,ek nrĹiszakí éľtékónek teljes egyéľtelmĹĺséggel töľténo

llreghatá t o zását nelrezí ti k, i 1 l etve akad ályozzźlk az alźlbbiak:

- az eľedeti, felrijítás eloĺti állapot a szakéľto előĺt rretrr islneľt, ilyelr clokulnentuln

ľlenr áll a ľerrdelkezésľe;

- csak cngedéIyezési teľr, készült, az is csak az,A.. jelĹi ópüIetľe, így :.nég áľazat|an

koltsógvetés scll1 l<ćsziilt (ez a kiviteli tcľr, ľésze lenlle), anlclyből a nrelrrryiségek

feliiIvizsgáIhatók l elretnének;
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. aZ cgycs lĺöltsógl,cÍť:sckhcz. ĺz-ĺl|ĺ tćtcIuihcz- ć1lítćsi, í|lctvc ĺ'cIlllćl.csĺ lla1rlĺi llclll

lĺészüIt;

- egyes lrrtllrlĺallclrlclĺ iĺl(ĺllcn ĺtjllllszłjl. |iul.ĹiltcIĺ cIl,ćĺj'ztisl.c (ti'sztílĺisol<, iir,cucscl.ćk'.

javĺÍásolĺ. stb.), aIllelyck a||<allllĺrlllĺóllĺi o]r,Óť.z.ćsci ut<ililg így nlłit. rlcll-)

elIenŕĺľizhctiĺk,

- átadási ĺlokull.lenl.ĺició kiilollbijzŕĺ ĺltll<ulllctlluĺllai (lllĺ:gr,ĺrlósrrl1lsi ĺcl.r,elĺ' llcć1líĺcĺt

allyagok nlcgĺ.clclőség igazĺlĺĺisa, sziillítĺilcl,clck sĺll.) ltclrl li'cľĹil1clĺ a szakĺil.t(ĺ ĺ.cló

ŕrtaclásľa;

- a lllegvalósrrlt ĺlllapol lrrĹiszaki nlcgĺ'clcl(isógót igazolĺi lĺĹilijnbĺiz(i .icĺ:'yz(ĺk(inyr.ek

(1rl. nyollr/rspľ(lba jcgyzőkĺillyr,ck, ól.inĺĺ!sr,ćc|oĺllli .ici;yzťĺlĺĺiIlyvck sĺb.) ltclll álInak

a szakéľtő ľclidelkezéséľc;

szánros tétcl (kiilönösell a bontásokĺ!. cscľĺilt sz,el.kezete|<e, illctve a 1ĺtkaľL

szelkezeteké is) irrelllryisége ut(llag ltlĺtľ ltelll, ÍlleĹve csak ĺ.eltáľásolc soľtin letrne

ellertoľizhető (pl: aljzatl<iegyelllítés, r,łrkolatok r,asĺagsĺigai. arrlcl,yek azok

egységáľait is szálrrottevő llréľtékbelr beÍolyásol j ák);

a költségvetés szátrros tétele 'K' tétel kategóI.iájába Íaľtozik. arlrelyek

egységárainak meghatározása a szokásosnál ĺágalrb keľotek k<izött változlrat. Egy

felújítás, különĺjsen ba az egy niĹierlilók ĺĺpLileĺben töľtélril<, jellenrzoerr magasalrlr

egysé gáľakat eľeclrrrényez.

5.4. 1. Bgyes ktil tségvetósck ľłir, iĺl óľtékelése :

A szakéľtői vízsgáIat soľátr felliasznáItam a TEIŁC l(ft. által készíteĺt, és ĺ.olyalrratosan

Íi.issített k<lltségr'etés készítő pľogľalnját, továbbá uz. ETK Kft. áItal kiadott Építőipaľi

I(olÍségvetési Segéclletet (kíaclásában közľenrĺiköcĺnek: Magyaľ Epítész l(alrram, Magyaľ

Mél.rrök l(alrraľa, ÉVoSZ, BMKII(, Magyaľ Tanácsacló Méľrrokök és Építészek

Szoveĺsóge).

Az egyes koltségvetésekkel kapcsolatban az alábbi nregállapítások te]retők:

. A 2010. évben c|végzett lnunkák: udvaľi lefolyócső., ľadiát<lľok e|zfuő cseľéjéľe,

asztalos munkákľa, éirítőlrrestel.i llrunkákľa teljecltek ki. Ezęk eIvégzését a

.Tózsefváľosi onkoľmányzat képviselője ľészteljesítés igazolás fol.májában át\,eĺte, a

számla benyijthatóságát igazolta. A mullkák jellenlzően jal,ítási, kaľlrantaľtás
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jcllcgĹĺek. cĺryes clelllek cscl.rl.jór,cI. ()sszc,ssćgćllcll ir k('ilĺsć1ir'cĺćs clĺilil,ilctiisáĺ

j arrasloln.

A 20||. év|rcll clr.égz;cĺ.t llltllll<iiIt: łiltllll sĺt'łtllgľlk .jar,íĺťtsłila, r:scľć.júlt:. cir.liulł1uitis

vezcĺĺll< iitszcľelésél.c. sĺľarlgclzál.ťlk cscl.ć.jćľc. lĺazitllllĺiz 11ć1lćszcĺi ĺ'clri.jítrisril.a'

asz.taIos Ilrullkákľa, lalĺatos llrtllll</il<ľa, ó1líl(inlĺ:sĺcl'i lrltlllIĺ'ĺilĺ'ľa. cIclĺĺ.l.tlllr<ls ltltll'll<á|ĺl.a

tcl.jedt ki. l],zek clvćĹłzósĺit a .IĺizscĺVłirosi ()lrkoľlllĺillyzal lcó1lrliscl(j.ic ĺcl.jcsítćsĺgazo|ĺis

foľllrájában ĺitr,c1te' ĺl szłĺlrl]a bclryú|thatĺis:ígĺit igazolĺa. A llltrnlcĺik.jcllclllz(ĺcll

ĺ.elújításí katcgóľiťrba sĺlľolhaĺĺ,lk. ki-*cltl'l l'ĺiszlrcll l<ilľlralltaľĺ'ĺis jc|lcgiiek.

o sszességéb en a kij] tségvetĺis el ĺ-b gaĺlĺi słit j ar,a s l o lll.

\an. á|lagnegÓr,írsi ntult|<:ĺlĺ: 5.0tj0.000 )::lt .|- Ál.R. ĺ1"- gĺl;tćszeti lllunlĺák

kölÍségvetósi tételeit taľÍalľntlr'zzl. Egyes tótclck tnegcgyczl,tck a 20I l. óvi lciĺlĹségvctós

tételeivel (Gľrrnĺlĺbss használati nrelcgvíz szir,attyťt, I<ĹiltjnbözÓ |ĺcľiligtcto szivaltyťrk).

Amenllyibcĺl lleln keľül igazoltisľa, lrogy ezck valól:all beépítósl.c kcľĹiltck, ťlgy a

köIĺségvetés 1,8 MFt.|.ÁFÁ. <lsszeggel töltóllő csökkcntósét.javaslollr'

2013-ban clvógzeft nlun|ĺá|<: pac|lástóľ takaľĺtása, ĺ'cľĺőtlcnítĺĺsc. A lrrulrka elvégzóse

dokunrentulrrok lriányában (pI. a koľábbi írllapotot belrrutató fotólĺ hiirnyirban) utólag

nelrr cllelrol.izhető' Régi, lrasznáIaton kívtili padlásteľekkel összelrasonlítva a jclenlegi

álIa1rotot, itt lényegcscn tisztább felülctek talállratók, a hclyszíni szeltrle

szetrrtevételezése alapján a munka elvégzésrc keľült' A k<ĺItsćgvetĺlstren lrrcgađott

alapleľüIet nagyobb a pacllás tórryleges alapĺeľületénél (kb. 2-szeľese), <ĺe az

ala1rteľület rninclenképpen llövelenclö a jálofelĹiletek és az ácsszeľkezeÍ felĺjJetével is,

így a külonbség lénycsen csökken, Megjegyzenclőlrek taľtoln, lrogy a helyszíni szelnle

tapasztalatai alapján az ácsszeľkezet egyes elelrrei is látliatóalr cscľélve lettek,

alrrelyek elszáĺnolása a kölÍségvetésben trenr keľr-ĺlt xigzítésľc' Alrrennyiben ezt is a

jelenlegi béľlő végeztette el, úgy a költségr,etés vógosszegének elfogadását jar,aslonr.

2013. ér'ĺ áIIagmegór'ási és helyľcál|ítási nrunkłil< (3.ó00.290 ITt + Án.ł1:

Építőllresteľi nrulrkák, ailrelyek jel1enrzően kaľlrantaftás (gallyazás. lcfolyók,

csatoľnák tisztítása), ľószben hclyľeáIlítás (1rorrrlokzaĺ záropárkárry, osztópáľkány stb.)

jellegĹĺek' i]eltnóľés, iIIetve a krjlonbozo lrorrrlokzati eIenrck ĺónyleges, eľedeti
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állapotának ľögzíĺĺlséľól tltllĺulllĺ.:n'{tllll it1 scllt |ĺćszĹiĺt' Á lť:tĺ::lr:k.iclĺi:lltziioll .l('

teteick, kis llrelrlryiségcĺ lal1'allllazt.l {ćĺi:lclt. alllclycilĺ. ĺj8). lllíjcllllćlĺ ćptiIct csctibĺ:ll

nrinclellké1:perr egységĺir. Ilijr,clij tórl1,cziilĺ. ()sszcssti;ćltcn it Iĺiillsć'gr,ct(:s olĺilĺlaĺll,rsáĺ

javaslom.

2013. pilrcébcll treĺlr,cs. sĺtlĺitľĺrlllĺrs r,ĺt|ĺ'olłt ]cr,ósť:sc. A lllun|<a.jcIlclllz,őcll cllĺósziilĺ,

ugyallakkoľ lrregjegyzcllĺlŕjncl< ĺaľĺtlllr. hĺlgy a 20l0. ĺivi lĺŕil1sógr,cĺćs|rcll lllíll..5ó0 nl:ł

elszátlrolásl.a keľĹilt, nríg cblrcn a l<iillsćgvcĺósbcll ĺĺrr,ĺllrb' 2-80 lll2 sz,cľc1rcl. A llĺlnĺĺlĺ1

allyag nrenrryiségét is tťllzotlnak (aľtol.t]. .Iar,aslolll a költsógvclćs 50 |Yĺl-Os

csokkentését, anrennyibclt lrcm ĺuĺ[jĺrk igĺrzollli szĺillíĺcilcr,elckkcI az clszállíĺotĺ

lrrenlryiségét, és így az akkoľi bonlĺłsoka{. |gy t,z clíilgactzisl.a jar,iłsolt l<őlĺsćgveĺósi

összeg 900.000 Ft.

'A'ie|ĺĺ épiiletbcn ifjtisági sz:illás l<iaIłI<ítńsírll:t|< c|szĺiltrolása (89.473.ĺl57 Ft):

A ľerrde|kezéselnľe bocsátott szánllálk ĺipíĺőlllesĺcl.i lrrullkítkat, tĹiziviz hálťlzattal

kapcsolatos munkákat, gĺlpészcti lrrunkál<aĺ, szellőzĺis szeľelést, eIekÍľonros niunkákat

és az cngeđélyezi teľvck elkészítésénck nrul*ĺrit tal.ta|ĺnzl,zr,a, Az' elsziĺllrolŕtshoz

felnrérćsek, egyéb dokulrr entulnok nenr készĺl ltek'

Az épĺĺőnle,sĺ'eri lnunkĺ)ł esetóbell a lrolrtások, gipszkaľtolr r,álaszÍälak, vakolások,

nyí1ások szeľelt lezáľásai, nyílászáľĺik jar,ításai, passzíÍásai, Ĺir'egezések cseľói

Iáthatóan késztiltek. Nélrány észľevétel a költsógvetés felülvizsgálatával kapcsolatbarr:

Az utcai keľíĺés ós kapu javításáľa a 2011. költségvetés keľctén beliil összessógéIren

2,724.966 Ft-ot niáľ elszánrolÍak. Ä 20Í3. koltségvetésberr 1.887.ó80 Ft keľült

ęlszárrrolásľa. A kettőĺ egyĹitt túlzottnak taľtoln,

Az utcai ]rot:rIokzatok vasľácsainak javításáľa, kol.tóziós feltiletkezeléséľe (5 db)

817 '750 Ft lett elszámolva 2011-ben, 2013-ban pedig 8ó8.500 Ft.

A 3 nrnr floaĺ üveg egységáľai is túlzottnal< tekinthetők.

Észľevételek a gé 1l é s z e ĺ i m u n ká kkal l<apcsol aÍlrau :

AF 105 kazán felújítása 2010.

2011.

201f .

2013.

325.000 Ft

357.s00 Ft

I50.000 Ft

357.500 FÍ
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Az iisszcgcl< egyéll <lol<ltlrrclr1tltllĺll<lĺ.ĺlI ltcIll i1.l,ĺtz-ĺllĺa|ĺ.

FĹitési lrirlĺizat 7-szer (ijľtón(j Ĺir.ítćsc kíssć túIzotĺllak' trillik (.]75 cljl).

A gépészeĺí Vczotókc|i' Szcľcl\/é'l)/ck ]<iilĺĺllllözĺi idiĺ1lĺlllĺolillĺlll ĺ:lr,ť:ślzcĺt lncllllyiséi1ci.

összeĺ,etése ľészletes clolĺutllentulllolĺ hiĺinyĺibĺt11 l)ctll lchcĺsť:gcs.

Elekĺľomos nllłĺlkĺłk' ószl.cr,ćtelei: 20I l. ćr,l:clr l.073'Ó.]5 l'lt lrolllĺis ť:s 3.tš()9.849

építési lnun]<a 1ett clsziillltllr,a. Mcg,r,ĺllťlsulási 1eľr,ck llćlkül a l,alalllilYcn szillĺŕj

átfeclés r,alószínĺisíthcĺő: pĺilclńul a ĺćllyos(ĺr,cs ltillrpĺ.ltcs{c|ĺ cscĺćltcn (2?.0 ĺJ|r lllillcl a

két koitségveĺésben l,J Ml;1, illctr,c |,4 Ml'|t ór.téltllcll), lriztosĺĺĺ5 és closztti

beľctlĺlezések l0-]0 <ĺb nlincl lĺćt kiĺl1sógvc[óslrcn l,ĺ. iIlo(r,c I.5 Mlrl ćl'tókbcn);

A ĺeľvezé,yi nlunIĺĺl éľtĺikĺlt ľeĺiIisnak 1aľtolll.

osszességébeĺr a szakárgak k(iltségvetĺ!sek csĹlkkelltĺlsóĺ' .jar,asĺĺltlr t\z aItiblli

összegekľe: építornestel.i ll:'ulrkák esctóben: Ą'6,634 ]\4liĺ-lril 43 Mlit-r.a

gépészeti lrrunkák esotébcn: 22,397 ,|j|-fől 20 MFt-ľa

elektľolrros nrulrlľák esetébell: l4.4.39 ľt.xi| l2 MFt-ľa.

o 'IJ' épiiletben iľotla kialalĺĺtása (37.990.256 I;ĺ):

A ľelxlelkezéselnľe bocsátott költsĺigvetés építészeti átalakítási, ĺ.elújítási, gépesz'eti

nrurrkákat klínraszeľclési llrunkirkat' és elektr.olllos nrurrkĺikat acl nrcg. A nrunkák

jellcnrz<ĺeli az épüIet II. és III. emclotcll kcľĺiltek elvégzésľe . 
,ľeľvck az átepítés|lez

nenr készültek. A helyszíni szclrrleszenrľevét.elezésea|apjárr a lI' és lII. elneleten a

nrullkák e]készültek' A II. errreleten jelenleg az ilocĺák nliĺkocĺnck, azokat a béľlĺj

ľencleltetósszeľűen használja. A III. emeleten a beĺ.e.ĺező szakipaľi rrrunkák

kivitelezése tr,lég nelrr fejező<ĺött be (pl. buľkolás)' az ott található helyisógeket

nrég lrelrr lrasználjirk. A koltségvetés egyes téleleit n.legvizsgálva jelentős eltéľést

noln tapasztaltanr. Á n.lcgaĺlott költségvetés elÍb gadását j avaslonr.

5.4,f. A felújĺtások fajlagos óľtékénelĺ vizsgá|ata:

Az,5.4. feiezet elején rrregaclott peľerrrfeltételck következtében rrregvizsgáltal7lazt is, lrogy a

koľľigált koltségvetések osszességében nrilyen fajlagos éľtéketjelentenek aZ egyes éptiletek

felťrjíĺása soľán. Erurek egyéľtelnriiségét _ a llráľ koľábban leíľtakon túl _ rrehez,íti|< az.

a]álibiak is:
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- az, ĺil,es ľenclszelessĺi1;gcl clr,ĺigzcllcl(,l kaľball1ĺll.(ĺĺsi ĺi:l;lĺ'|Lrtĺll< (ĺii|ĺ ĺ;ĺ||yazĺisir.

csatoInatisz(ítás, bclijľĺ tĺr,cgc|t tö[lllsz(jl.i cse|.ojĹ: stll') ĺlclll sziilrlĺ|itll<Iók bcIc ĺl

felújítás Íajlagoo. ćľĺókébc. az<;kĺrĺ ktilłjll l<eIlcllc lĺcz'cllli. t''lgYĺtllalĺIĺtll'il1,'J1.l

kinrutatás nellr kĺĺszü|ĺ:

- aZ épüleľgépésze1 kir,itclczósc, lĺti]ćillijsoll a ĺiĺtós, lllc.|cp'r,íz. cllĺítĺis sz,cľi:ĺósc a kóĺ

épÍilet kcĺzott nrcgclszlik. csak az cg,yil<Ilćl töI'Íón(i ĺlgycIclllbc r'óĺclc a íä.jlĺlg<l*^

óľtéket torzítja;

- a 'B' épület gćpészeĺi ĺelri.iíĺĺisa llclrr csal< a II. ós Il'|' clllc|cĺ ćl.ill{i. llancltl ĺ'lz ĺl|łĺla

1evő szinĺelĺétis,zlz ĺ!1rítŕ5lllcsteľi nlr,lnkĺik r,iszĺlllĺ csill( c!.ľc a lcĺjĺ szirtĺl.c tcl'jcĺlĺok lti.

E'zek a|apjćtlr a k<iltségek alárbbi, ĺĺrjékoztatĺi.iolleg(ĺ ĺ}lĺrsztĺrsa java.'.olĺlatĺĺ:

Javítás, kaľbarrtaľtás: 4(),0 MFĺ

Ifiúsági sztůlő ('A' ópüIet): 95,7 MI|l

Építőnrestel.i munkirk:

Épületgépószet szcľelĺ!s:

Épületvil lanlrossłig szeľcl és :

A teľvezés dijät a felrti kimutaĺĺĺs ľlein taľtalltrazza.

Iľoda éptilet ('B' é1lĹilet):

Építőrrresteľi nru ĺrkák :

Épületgépĺĺszet szeľclés :

ÉpüIetr,illallrossági szeľeJós :

Fajlagos éľtékek nregáIlapítása :

39,0 MFr

Javítások, kaľbantaľtás<lk: 8.960 Ft/nr2

i{risági szállás kialakítása (2.953 nr2): 32,4|o Ft/m2, ebből

építőnresteľi llrunkák:

épülctgépés zet szeľ e| és:

elektľonros szeľelés:

4 I,0 Mľłĺ

37,8 MFĺ

I (r,9 MFt

ĺ7,7 MIit

11,2 MFr

l0,l MFr

1 3.885 Ft/r'r'r2,

l2.800 Fĺ/m2

5.725 Ft/ľnz,



Iľocla kialakítás (l.5l3 ln:ł): :15, 7li{) t 
;t/nr:2, cbbiil

Ha a'B' jelii épůileĹ vetítćsi alap.itit llcllr l'5l3 lll)-llcĺ,t, hall1ll.l osat|< a lI' ćs III. szillt

alapteľüIetóben (r'500 nr2) vc.sszĹ.lk l.el. al<l<ol.78.000 l;tilll:ł ĺiliIaĺ}os ť:ľtćkcĺ ka;:tllllĺ, anrcly

az egyes szakĺcľĹiletek k<jztiĹt az aláblliak ;:^foľillt' oszlik llrcg:

ćpíĺőlncstr:ľi lll ull|ĺiilĺ :

cll ti ĺ ĺ-{ gć p ós z c ĺ s z cľc: l ĺ.i 
"*

clckĺľĺ:nttrs szcľclós:

ópíĺŕilllcstcl.i Iltu ll kĺll<:

ĺiptilclgĺ!piszet:

eleklľornrls:

I 1.700 )r{/nr2,

'/,4(X) l;l/rn:r.

(l.(i80 |l(/lll:ł

35.4(n l;t/rnz,

f2.40o I..ĺ/ltr2,

2Ö.20O Ft/llr2.

A III' enreleten a buľkolat nrĺég nelll kĺlsztilt cl, ós szcI.c|r,óIryczés scllr ĺriľtĺlllt lllég nlcg. Ą

'B' é1rĺiletben elvőgzett ĺ"ajlagos nĺlgyzetIrrĺ!ĺĺ:ľ árak' clĺi;gaclhaĺĺinaĺĺ Íckillĺllctok'

Az , A, épület áĺalal<ításiulak kószĹiltsóge szakuĺoi bccslĺlssel az alłibbiak szeľillt aĺlhatĺi

ll1eg:

Tclj es í.elťlj íÍás becsĹilt lł|vógzett nrulrkirk I(ĺlsztilĺsóg
fajIagos éľtékc becstilt ĺajlagos éľtĺlkc

;'.-4I0Ii^.'ŕ 27,0 0/o

I3.885lrt/m2 19,8 oÁ

12,800 Ft/n2 4f,7 í|Á

5.725 Fĺ/lll?.

osszcsségében az 'A' jelĺi épiĺ|et l<észiiltsóge 25-30 7n-ball hatrĺľozható meg, anlc|y

sza kéľtői bccs|éssel n a gysá gľellĺI ileg elfo gad lr atrin a k telrin th ető.

Teljes íbl'ijítás 120.000lrt/rnz

70.0001?t/m2Epítőrnesteľi Ilrunkák

30.000lit/m2

Elektľomos nrunkák: 20.000 Ft/m2
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osszefog|a|v:t ł l.cnĺiĺllĺIlcln tclíľtłIšź||, Ż|Z tlgvtls |tiilĺsćgl.cti:sc|tllck ĺlz łrllillbi ilsszcgclĺ'|.lclt

tiiľtéllő elfogtrdilsŕrt ilr,asIĺllll :

I(ar.bantaľtások 20 1 0.
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6. Válasz a Mqgbízó ĺĺIÉat ťę!Íett ké'{g|ésękľe

ad I' Áĺtapítsa mega l3udapesĺ VIII, keľtileĺ 36534 h,,sz.ú, ĺeľnlóseeĺben a ]a[l5 l}ĺłtlĺqtest ,ĺ,ra'/bľt

u, 3-5' alatlÍ ĺalĺilhaĺó ingaĺĺannak, ĺł ĺłéľleti ,yzelződé,ł młgköĺó,ĺłc|rłlľi míł,yĺcłki ĺÍIĺapoĺ

fi gye le n b e v é ĺ e l év e l, an n a k pi cł c i ./b r 5ga l łn i é ľ t é kć ĺ,

Válasz

A szakvélemény koľábbi fcj ezeteiben ľész|ętczettek alapj án a

Budapest VIII. keľ. Trefoľt utcĺr 3.5. szánl alaŕti ing:rtlan

jelenlegi fcrľgalmi éńékét, a béllcti szeľzĺĺclés léĺ.ejöttének idopontjában ĺĺľvényes műszaki

állapot ťrgyelembe vételével

538.000.000 Ft,

azaz ötszánhaľnrincnvolcmillió forint

összegben lratáľoztam meg.

ad 2. Vizsgálja meg a bérĺő ĺźIĺaĺ ehłég7ę11 javítdsi,

m.ĺjszaki értékéĺ

Válasz

A Budapest vĺII. keľ. Trcfoľt utca 3.5. szám

elr.égzett kaľbantartásí, felújítási munkák becsült

írgyelembe vétele mellett

180.600.000 Fr,

azaz sztnnyolcvanmillió halszázęzet foľint.

Mel|ékletek: helyszírľajz (1' oldal)
tulajdoni lap (2 oldal)
alaprajzok (9 oldal)

Budapest, 20 I 4. szeptembeľ

kn r b ant tlľt ĺźs i, i I l e ĺ.v e fe I{łj í ĺ á,ĺi tlltln kcik

alatti ingatlanon, a jelenlegi bérlő által

óľtéke, az 5,4. fejezetben ľészletezettęk
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tr. A szzrlĺéľtĺi nl.eglłízrlsa

20|4. szcptcnllrcľi lĺcItcz-ćsscI a L}tlĺ'|it1rcst.|óz.scĺ.vĺĺl.ĺl*.i ť)llk'.'l.lllilrllyz,itl lllt:p'lrĺz;isłibril

igazsiigii95,i sza|ićl.ĺ(ii r,ć|clltóllr'ĺ lĺcisz.íĺctlclll it |}llĺlĺ1rcsĺ' VIll.'|.l.cŕ.ĺll.t tl. -l-5, sz,lilll

alat{i irlgat|ĺrl Íĺrľg1ĺ|llli ciľĺć|ĺcltlcĺt rllc'glii||ll1lĺtúsĺll.ĺi|. r,łtlĺ'ltllitlt lr,lľlr-:ltItl1li |>ćľ|iĺ

(GcoIr;scĺl I(cľcsl<cclclllli ćs Vagyolthĺtszlltlsíttisi l(|ĺ.) iiItal cIvť:!]zcĺt ĺi||ili:.lllc1-1t1l.,ĺil.;i.

kal{rall ta l.l iisi, ĺLl| ťl i íĺ ii;- i lll tt ll |<iik ćl.ĺť:|ĺc | ćsc!r.(i l.

A szaltr,ćlcllréllylrcll l.ćszĺe(czc|ĺclĺ ĺlIil1l.jĺlll łl

l}llĺlapĺls( Vlll. lĺcl..'l.rc|ilľĺ. tltca 3-5. szĺilll alitl'l'i illglłÍlĺtllltll|ĺ

az. ćlĺćl<clćs iĺ|ŕipollt'ii,rllilll ć|.vćl)l,tls 1liitc:i ĺill.ĺ:,ĺtIllli tilĺť:|ĺć'ĺ. lr !;-ii1"|9;1! ..57al.;,''tlr'!ľ..:

IéucjQu(lL:g|ld-ÓlłrnÜĺlb-ĺru.li*rl-Ćul-w.uĺL.:eil.|ii."{Ll.!-apĺ)k!l]i|.lĺ |.igyclclllllc r,ć|clćl'ĺ;l

53ĺi.000.00ĺ) Irĺ'

tlz.tlz iiĺsz.,ll.l,h a ľlm i n cll ytl I c lll i l l i tl ĺill.í rrl iisszcgll cl l,

a.jclclrlcgi tlćľ|iĺ ĺĺltaI eĺr,égzc(l |<ĺtľl:aĺlĺł'tl.tĺisi. ĺb|(liítrisi ĺlrulr|ĺĺil< lrct:siilt ĺ'il.ĺć|ĺĺi(. lr

szalĺr,élclllćny 5'4' ĺi:.iczcĺćl'lerl ľószlł:lczcttcĺi ĺ.ígvclcllllllĆ Vćttllc lllr":Ilctĺ

lĺi0.6()().00() |łÍ'

.,,tz,łt.l' st.itr,nyĺllcvarlllliIliĺ,l haĺszáz,czt:ľ |ill.illl llct{ťl ćr1ć|ĺl:li:ll hatĺlľĺlztĺll)1 ĺľlcl].

20|4' tlcccllrlreľćllclr ĺ [.}tlĺta1lcsĺ.lĺizscĺViłlrlsi Öllkĺll.lllĺinyz'ĺtĺ |ĺiiItill ll.tr:glríziis

l<eľetćlrell l<ĺĺlre a szalĺvć|clllćllY lĺicgćszíĺćsć(. .lcIr.:lt c|Okulllclltttl)] a7.

a la1lsza|ti,ćl cI]]L<|] |] Vc l cg.vii t t l< czc lcllc| (ĺ.

Az ala1l-.za|ĺr,ólelltólly tal1allllazza l

o ż\7' illgaIlarlllak. (:s az cgvcs ć1ltiIcĺck lcíl.ásĺit'

c a.ic|'clllcgi á|la1loĺ |lcllrulatiisiĺĺ'.

" a.icIclllcgi bćr'|(ĺ ĺłltaI cllvcgz-cĺl |ĺivi(cIcz'ćsi tlltlrl[ĺii|ĺ ĺig1'.-llclnbc t'ćtr:Ii: llć||ĺtil.

az i ll ga1 l a ll ĺill.ga I lll i ćl'ĺ ćlĺ ćllclĺ ĺll cgĺlaĺ łiľrtz.iisĺi ĺ,

c a llćľ|ŕĺ ĺi|ĺaĺ bclaĺ|oĺ( szrilll Ilik ćs ktlĺĺsćrlt,t:lćsc|t sz-rt|ĺćl.ĺiĺi ćľtćkc|ćsót.



l

?. A szĺrkéľtő Í'elaĺtafa

Az- cl(ĺzlrlényclĺ lcíl.irsírĺ ĺlz aIil1rsz-a|ĺvť:lcllltill'1. (ĺl|.til||.t1í}Z7-il.

Megbízó a kiegószítiĺ szalĺ(ll.tŕĺi cl.j:iľás sĺlľ:ĺľ it szll|ĺ(:ľĺiĺ |'claĺlafĺĺt az alĺibllial<|latl

hatáľozta Ilrcg:

l' J4ckkol.ĺl t.ĺ l;i:,s4ĺilĺłĺ ĺĺil.gt'ĺ'iĺ kć1n:ĺi ingĺlĺlun .jclĺłllĺcĺli, akilltiti's' ĺiIlapłll

'/řgllelcnlhc 
yúl'clól,<łl nlłlgúlląłĺĺllĺ'l|ĺi 1.liĺlĺ,'''i'fill.1yłlnli t'il'ĺĺ'lĺ<:?

2. ĺł A4eg|łízoĺl kol,ĺihhun elkĺi's':íĺt'ĺĺ vt!lelnťlłl.1',áhell rÓg:ĺ|etĺ, ĺ.l 'jclellle3i btir|1ĺ

('()eol,ĺl,st:ĺl Kel.e,sIĺeilaĺni ĺ1.s lĄl;1|,ĺnIlĺ'l,srllo,,;ĺĺú,,;i Kĺi ) u|ĺa| ľ's;,lĺij::ĺj|ĺ

lĺuľlscłllĺąrttł,sÍ, úĺĺĺlgm<łgĺjwi nllĺnlĺúĺĺĺ'lĺ, il|<itl,t: tlgl,ĺ\b rú,ĺill.dí'ĺĺiso|ułl ttil<:lcs<:ľl

Ieĺlonĺ.l'tl, részleĺe,,;cll nIuĺu,\,,;(| lxl. l.inn<ilĺ,sĺlľtiľl nĺ\bízoĺt ltiľjĺ:n lłi ĺtl,l.u, htl{,|, ĺ'l::

e gye,(i l1Iut:lĺĺiluĺolt nlil.ycll t:cilt ,s:ĺllgťllľlĺlk (lutľlłtllltĺll.ĺĺi,'łi, ťllĺá,;nĺłgtil,ti's, uz

épiileĺ lén.yle,uc'ĺ v(lg.)) ĺeI.\,ezcĺl .lilnlĺĺ.:iti'iĺiĺtil '/iiggcĺ!cll ". ťlllulcino,r

ha';zllo,síthatósúgu ,szełnlpĺlllĺjĺi bóĺ 's:iłlĺ,,;ége,,; ľ/l./ill,d ĺĺti',;, lonl/'.;i|ĺ ĺll.,;zúllítú,s,

gĄlé,szeĺ 'stb.), Á megbĺzoĺl u .fiłntieĺĺ ',;zr:l.illĺi ľćszleĺc.s hĺlľltł,i''łbun bĺłnlutĺłks|l

nlmĺĺtiĺąĺolĺku| ći,ľ,sze|řiggásbm .jel(ilje nlcg t:g.1lcľllićnĺ uz úĺfulu el/bguĺlni

.j ĺll,tl,s o l t li öĺ ĺs égelt e ĺ.

ĺ\z'a|apsza|<ćľtoi e|iirĺ.ásĺloz hasolllóall tovłibtrt.a scl.l.l vĺlĺt ľćsze ir sza|<éľtői e l.iílľásnak"

éľtékelésnek:

- az ingatlan ĺ.elnréľése:

. épületc|iagltosztikai, statikai vizsgálatok e|végzése:

- az éprĺletgépészetí és é1rĹiletvillanros.sági vczetékek és lrcľenĺlczések

vizsgálata;

- a béľl<ĺ álĺal elvegzett munl<ťtl< téteIeS ĺ.eInléľése;

. Íelnréľési'javítási. lielyľeáI|ítási teľvek és költsógvetésck készítésel

- gazc|as/ĺlgossági talrullrrá lry l<ćszítĺisc az iĺlgatlall lrasznosítlratóságáľ<ill

. az íngatlan köľtryezetr,écleinri állapotvizsgálata;

- béľ|oi szeľzőciés vizs'ĺIárlata;



3.

4

- al,}|1a|( r,izsgłi|ĺta, hľlĺ:.\,łl llltitlllIii|ĺ r,ćc|clĺllc!lli:|ĺ u'..1..1.[[rcIl 1ltlllĺłlsĺ.tl.l ll]il1lgl11

ĺ.claĺlaĺĺl|<at lĺcll cIv.3gczlli, i||clr,c r:z'c|ĺ cg1ycztclu(sc a hĺltt,lsĺig1łĺtll

- az illgatIall .io1l,i lteIyzcĺćrlt:k cIclllz-ćsc.

Ádatok

.Ielell lticgćszítő sza|<o(ľt(ii clji:iľiis sĺll.łill, az irla1leliiil.írs łllĺallllĺir'al ľcllĺlcll<t:zúsclltt.c

lrocsátotĺ c|ol<ulllctltttltrol<łtl haszltťtlĺrllll |.cl. tĺlr,ĺ'lbbi aĺlal. dĺllttllllcllĺull1 tlclll lĺcl.iilt

átąĺ|ésm.

4. Elemzéselĺ.'.nregálIapítások

'Ielen eĺiírľirs clsőc|ĺeges célia allna|ĺ vizsgĺilata. hogy a jclellIcgi bćľ|ő ti|ĺal cIlĺćgzett

kĹilönboző kivitelezc{si nrtlnI<á|t lllilycn lnóltéklrcll bcĺ.ill5li15^ę116l<. lllciclosí1'oĺtťrk az

illgatlalr Í.oľgahtli óľtékét. illetve azclk l<aľlratltaľttisi. állagnlegtivási nlullltirklrak. r,agy

ĺ|blťljításcll<lrak tekillthetok-c. A ľenc1clkczósclrrľc lrocsiltcltt d<lkulllctlttllrrokball

szcľcplő cgyeS l<ivitclczćsi lntrn|<il|ĺat. tllttltkancllrc'|<ct ez,ért hitľtrlll katcgćlľiĺiba

soľoltaln;

o Kul.bąl.łtĺlľĺ'ús, t?llclgnlegól,ús.. idc taľtozĺlak.jel|enlz(ĺen azol< ĺl ltltln|<ítl<' anlclye|c

az iltgatlarr állagmegÓvtisához, kaľlrełlltaľtírsához szĹiksĺigcsek. (pélclául

csatoľnák tisztítása. galIyazás, pac|lástćľ tisztítása, toľőtt üvegck cseľóje.

nyílászáľó|< beťrl|ítása stb.). l:jzelę a ĺlrtlllĺ<aľésze|<.je|ĺelllz'(ĺen a7. ilrgatlan

ĺbľgalmi óľtékét nclrr befolyásol|ák. azok az á1laglrregór,ĺts. kaľbantaľtás ľĺlvéll

ĺrz ingatlan nlĹĺszaki ĺĺllapotának szitrtctr taľtását cć|ozzilk,

A koľábbi. a béľIcĺ l<iválasztásáľa vonatkozó pá|yázati cloĺ<unlenĺáció és bóľleti

szeľz-ődés szeľint a tćllylegesen elr,égzett áIlaglllegór,ás. és ltibajavítási

Irrulrkálatoklral< 24 lrónap ajatt el kell ĺ!ľniĹik legalább a lrettó 49,l00.000 Ft.ot.
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ĺ\z éľľĺi|<elćs sĺlľĺllr iĺlc stll'olt llltlĺtkiĺlĺ. l)}tl|1kĺ|tlr-lltlcllĺ rlrIlc ĺt lĺ;tĺcllĺ'il.i;ilrll

taľtOZnak.

e ll,clúiĺĺti,sĺllĺ.. a íblŕliítĺl.si llltlll|ĺĺĺlĺ |ĺť:I l.ćsz'l.c llĺlllthat'ĺik.

o I!gy ľésztik. lrłil.tlrilycll ĺĺlr'łilllli hĺtsz.lt<'lsílłis cSLlĺćl} az, ill,1ĺttĺall Íill.gaIllli

éľĺ'ékót tlijvc.l ilĺ, i|'l,a,/. i1'/- illgatIilĺl ii|ĺaIiĺrlĺrs -. ĺt IcllyIuircs, aVĺ|lły lcl'vcZctĺ

liurkcićl.jłiĺĺl| ĺiiggcĺlcrl .., haszllĺĺ|hiilĺi ĺiIlil1rilĺłih<:z. szti|ĺsć1;cs rlltlrlkii|ĺ

(pćlclául gćpćszctĺ ćs cĺclĺtlrlllrĺls \/cZLllć|(cl('.szťl,clr,ćllycli í.cItijĺĺrisrl'

lĺ<lľszcľ(isítćsc' va ĺĺtl l a{'iav íttisĺl|ĺ st b. ).

o li4ásik ľósztilł olyan ĺ.c|ú.jírĺisi lnulllĺíllĺ. ĺtlllcĺ\.clĺ vćĺhc|(ĺcrl t:si'l|ĺ lr.icIclllĺt:gi

béľliĺ .sz'írnlĺil.a.icIclllctlc|ĺ tłjbbIcĺct, tllĺis ľĺisz-ćl.c tłiľtćlliĺ ćl.lćlĺcsítćs csctćll,

ezcl< éľtćl<llövc|(ĺ htrĺiisĺt [lizon)ltalatl (ct-l'l,l.ćsz.l azćľĺ is. |]lct'ĺ a hasz.tlosĺlĺis

llriIycnsógc ć.s ĺilnkĺ":iti.ia is llizonytalillr (1l|. lrul.kĺllłisĺllĺ. l'ĺĺlaszlirlaz,lisĺlk).

Minc|crlké1l1lcll llicgicg},zcnc|(ĺllc,l< la11()|]l. hog1, 
'^zĺ:llllĺ)s 

csctl)cll ĺl7- cĺłycs lllunlĺii|<,

lntltl|<allelltcl< egyéľtelnrĹi [rcsoľtrItlsa ĺr |bllĺi |ĺa(eE;tiľiírl<lla [rizĺltlytaIalt, |}c|.l')

egyéľtelnlĹĺ. llráľ csak azĺĺľt i.s, tl1Ł'ľt aZ ingatIan vc(glcgc.s ĺilll|ĺcióiĺr (iľoda. sz-ĺill:is

.iel|egĹi vagy isnrétclten cgćszsćgĹigyi létcsíĺllrćn1,stlr.). ćs így rllćg a vćgIcges a|apľĺrizi

kialakĺtása is trizollytalalr.

Az éľtékeIellcio nluĺr|<itkat a .]clcllIegi bćľ|(ĺ irltł| ()sszcilIlíttrtt |itiltsćgvcĺési ttitcIcllĺ

tarta|rnaz.zá|<' ezel< kel.tiĺtek éľtć|<elé'sľe az aIa;rszĺtl<vćlclllćllyllcĺl is. .|ellcnlziĺcln egr,-

egy tételosopoľtot. kĹilönt)scIl lra azok egynlĺĺssal (ĺsszcĺligg(i ĺóĺcIekb(ĺ| álIllalĺ (p|.

gĺĺp észeti ľettclszeľek Íb l ťlj ítĺisa ) cgytren iľtćkc lc lt.

Az a|apsza\<vélenrénylrcn tett |llegillla1:ítirshoz hasolll<ialr. az clr,ćgzctt tlrunkal.észck

lresoľoIirsát a ĺbnti |<ategÓľiírlĺba. rllii.szĺtl<i ćr.ľć|ĺĹik teljes cg5,c{l.tcllniÍsćggcl ttjľtcll(ĺ

lrreg|ratáľozását tor,ább llehezítili az alábbíak:

- az eľec|eti. íelťliítzis előĺti il||apoĹ a szal<ćľt(ĺ cl(ĺtt lleln istlrcľĹ' il1,cIl c|olĺtlll1c|lttl|1l

nenr áll a rcnclelkezésre;

- csak etrgccléli'q7-ési tcri, lĺészii|t. ĺtz ĺs csa|ĺ đz. .A. 
.]e|ii ć1:iilctrc. íg5' nco

áľaz'at|arl kiiltségvetés soll1 készült (ez a |<iviteli tcľv ľészc |ellnc)' anlcl5'$61 n

lllenrryiségek felti lr,izsgál tlaĺók lehetllóllek:
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az cgycs lĺĺilĺ'sćgr'cĺtisclĺ|rcz,' ilzĺ'lk ĺć1cIc:ihcz. ť:;lítĺisĺ' iĺlĺ:ĺ'r'c ícIlllť:l.ćsi tlł1rlĺi llcltt

|<ószrilt;

eg)les |llu|l|(allcnlc|t it|ilbclt tiib|r'sz.ĺir. licľĺiItcl|ĺ cIvćgzćlsl.c (tísz-tílĺiso|ĺ.

tivegcscľók. .ial,ítĺlsĺll<, slll.), ĺrrllc:lycllĺ ĺ|lĺirlIlralrlĺćntĺ cIvćgzćsci rlĺtiIag így rlliiľ

nt'll1 c l lcn(ĺl.izhctólĺ l

ĺĺĺac|ílsi t.tol< tltll en líłc:iĺi |< ii |ĺj ll bijz-łi t|ĺl|ĺ tllllĺ.:ll ( tllll a i ( lrl cilva |ĺistl |ĺilsi tcl.\i e|( ,

bcépítctt ĺ.tll).ago|< lucgĺbIcltisć'g i1..lazĺlIiisa. sz.ĺil|ítĺiIci,clclĺ st|l.) llclll |ĺcl.('iltc|< łt

szal<éľtő ĺ.e| é á taclaisľa;

a nlegva|ósuIt 1llla1lot lllĺisz.ĺt|ĺi lllcilĺillcIiisćgćt igłlzcllĺi |ĺĺi|(iĺl[r(lz-(ĺ

jcgyz(ĺ|<Öll),vek (i:l. llyoltlĺ,ts1llrilra .icgyz-(ĺ|<(ĺll1'vc|ĺ. ćľill tćsvćc|c llrl i

.icgyző|<öll;,vek sttr. ) ltclll ít I l na|t a sz-a|ićľtő ľcn cl c I l<czclsc!ľc:

szálrros téĺel (ktiĺölrijscll łl bĺlntĺisokĺi. c.sel'élt szol.l<czctcl<ó. illctr,c a talĺaľ{

szeľkezeteltĺĺ is) llrcnnyisógc rrtĺilag llrá l.ncllr. illctr,e csalĺ ĺ'clĺĺil.ilsolĺ stll.till Iotlllc

ellenőľizhet(ĺ (p|; a|.izat|ĺicgyclllítós. r,alĺoIĺ'ltolĺ vastagságai. ŕ|lllcl1ĺg|1 azo|ĺ

egysĺĺgáľai t is szá lllotĺ'cvo nrćľtćkbcll bcĺtlI yáso ĺ i ĺik);

a |<iĺ|tségr,etés szitlrros tétclc.l('tétel kategóľiiriába taľĺozik, alllclyelĺ

egységáľailrak lrreghatĺiľozása a szokástrslrirl tágabb kel.etek köztitt r,á|tozhat.

Bgy í.elť{ítás elszáltr<llása.- liĹi|öllłjsell. ha ź|7. egy lrlűcnllélĺ ćpĺ'ilctbcn valĺistll

lneg -.ie||eIrlz(ien az- átlagoslliil lnagasalrlr egyscśgĺtľal<on töľtóni|ĺ.

Az zl|ap és a kiegészítő szal<vélcnrérry, 2. ĺt'iezetóberl, illctve a ĺ.enticlĺbcn is lcíľt

peľenlí.eltétele[< a béľ|ő írltal nregaclott kö|tségel< tcljes cgyćr.tclInrĹiséggel t(jľténő

ĺ.elĹiIvizsgálatát ncln tették Ichctővć.. I]izćľt az aIapszal<vćlenlétly készítésc soľán

nregr,izsgáltatrr, hclgy a bccsatolt szám1ák és kiĺltsĺigvetĺísck az cgyes épületek

vonatkozásáIran nrilyen készĹiltséget. illetve ĺajlagos éľtéket jelerrtcrrek. és azok a

he|,".színi szelĺle tapasztaIatai sz-eľint ľcá|isna|< tekinthetok.e. Az a[<koľ elr,égzett

elenrzésel< szel.illt aZ '. A, épi'ilet esetćben kozel 30 %-os kćszĹiltség áIlapíthatĺi nleg. A
.B'é1riilet II. és llI. eIlreletéľe vetített ĺtrilagos koltsége|< 7t]'000 l;tinr]-belr kcrtilteĺ<

nleghatáľozásľa' Szakćľtői nlegirllításolli szeľillt nlĺncll<ét ćpiilet escltélren a nlegaclott

l<észĹiltsćg. iIletve ĺäiIa-uos éľĺél< ľeá|isna|< tekíllt|rető..leIen kiegészítő sza|ĺéľtői
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eliáľás a lĺĹiĺtjĺlbtjz(! sziilllIrilĺ ćS |(iil(Sćgvclć'sc|ĺ lll(isz.łl|ĺi tar.titIrllĺtllir|ĺ it l.o.itlzi:ĺ clciťlll

lrregadott katcgti I.i áklra .stlľĺl l ásĺil t il11 a I l.t) tlzzil.

Az egycs szílnrltikhĺrz titl.ĺĺlzĺi llltllllĺłilĺ ĺrz łrlłilllliak szcl'inl strtuIIlĺttt.llĺ bc:

2010, évllclt clvógzcÍt llltlll|łĺĺlĺ: (łl lnulllĺ.łi|ĺ kii|{sÚgr,cĺćsi tcĺeIe |ĺ[ĺr:I tĺitl'lllaiĺ

cĺokLlnrcn1álr'a. alllc|},c'lĺ (iSszc]Ł]e ćs c:||ĺćsz.ÍiItc a llćll,lca<lti l.císzć'l.(il tc|.icsítĺ*(sigazĺllłissal

kcľĹi]t igazolilsľa).

K tl ľ ll u n fu r t.ú,s, ĺi l l ĺl gllt ĺl g. ó l, ú'. i l l l l l l l lĺ ti k lĺ i i :i ĺ!'s t l l. ĺ l l h a ĺ ĺj lĺ :

e ttc|vaľi lcĺ'o|5,ĺics(ĺ.iĺrvíttisa (ĺt4q.9() l lrl):

c ľetclĺittĺlľ elzáľĺ!k cscl.ĺl'ic kisctlb ľĺjszlrcrr (lrrssz írlla|rtrtú ľac|iĺitĺlľol< lcszcl.clósc,

í.ĺitési ľenclszeľ ítĺltltlsitsa. ĺĺlgĺi .szcll(ĺzii csłjvc|t r'isszalrĺltlĺłisa: .]93'9(l5 ljt):

o lryílilszár.ók zilľlratťlvá tćtclc (7li9.3(l0 llt).

" élrítőnresteľi lllttn|ĺátl< (gatlyazils. leÍi.lIy<il< tiszĺíĺĺisa, Ĺir,cgc|< cscľé.jc,

lrorrrlokzati <líszcl< r,isszalr<lllÍťtsa stb. 7.573.B78 ľt),

F e ĺti j í ĺ ćĺ,s j e ĺ le gťÍ nltłn kĺi kl

o ľaĺliittoľĺlk clzirľĺ1 cscľójc nagyobb t.ĺlsztren (2.33.5.256 lrt).

" éĺrítĺĺnlesteľi Iltlnl<á|ĺ (ťlj r,al<olat. tcľa.szsfigetc|és, bur'l<olils:,ĺ,65?,64() |:t)'

20lĺ. évbell elvégzett nrun|ĺáIr;

A nrunkák itt is kcjltségvetési tĺĺtolekkel valural< cloktltlrentálva. arlrelyek összcge ĺĺs

el |ĺészĹi l te a béľlreadťl ľészéľ(ĺ l te l j esítés i gazo |1lssa l l<cľii lt i gazoltĺsľa.

Kuľbtłnttłr|.á,s, ú|laglnegĺh,ús: asztalcls nlunkák (4.687 '935 Ft), Ialĺatos nrunkák

(3.4|6.7l6 lrt), építonlesteľĺ nluIlká|ĺ. (gallyazás. tető|<. leĺbIy<iĺ< tĺsz-títása, Ĺivegelĺ

cseľéje. sitt elszállítása; összescn: 3.029.7ó3 Ft)'

Feltijíĺú,t (az ĺIlgatlall éľtél<ét novelo ľész): ólonr stľangol< javítása (l.99ó.253 F.t).

ciľkulációs r,czeték átszeľelése ((136,657 Ft). stľallgelzáľók cseľéjc (1.574.03ó Ft)'

kazán|liĺz gépészeti Í..elújĺtásáľa (12,2.75,246 Fĺ). elcktľonros trrunkák (4.883.484 ]rt)'

2012. novelrrbeľi tc|jesítéshez taľtoz(l szállrla: az a|apsz.akvélenrénytren jóváhagyott

elszálrrolás ôsszege 3.280.000, atrlcly gépészeti lrrunkák költségvctési ĺételeit
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taľtaĺĺnaZZa (t(iz'il,ťl' hĺłlćlz-aĺ hilsz.tliiIllĺltťlr,łi. |ĺaziillhťlz. ĺiiĺćsl'c ł||ĺaIl.llĺlssii ĺćtr.:Ii:). l\

nrullkiilĺat az iľrĺlatlĺlll ćl.tć|ĺćt llijvc|ťĺ ĺ'c|úiíttisĺ lĺa{c1lťil.iĺilra s()l.()l()|l].

20I3. jtiniusi tc[icsĺtćsIlcz taľÍozĺi szálllla: lllűsz-a|ĺi lĺ'tt1alll.lit ĺr pac|lłistćl.ta|ĺilľĺtĺłsłit.

ĺ.cľtotIenítćsćt taľ[aĺlllazza, altlcIyct lĺaľllatllaľĺłi'si. łi||aglllcglt.tr,iisi lintcHĺil.iĺilra sol'olĺl|<

(összege: 4.ĺl20.000 Fĺ)'

2013. nráľciusi tc|jcsíĺĺisIlcz, taľtozĺĺ llrtrll|ĺĺĺli (:j.Ó(X).290 |rl): ć1líĺiilllcslct'i llltIllkiĺ|<.

alrrelyek kaľbantaľtit.si lĺatcgtil.iĺilra soľĺllhaĺĺilĺ (galIyĺrzirs, lcÍi.lIyólĺ, csatol.lliilĺ

tisztítása. lionrlĺll<zati elclllck (zál'ĺi- ćs ĺ:szt<ipĺil1tálly stll.) hcIyl.cĺi||ítlírsa).

20l3. szeptenlbcľi tcl.ic.ĺĺtćsĺi llrull|ĺłĺ|t: LI7.,A', ćpĹiIct 1lillc<ijóllen l]cĺ|l,ĺ}S' sa|ć(ľolll'ĺls

r,akolat ler,ésése. allrcly kal.lralltaľt'tis' ĺl||agrrlcgĺivĺisi l<ategtil.iĺiba stll.trIhaĺ(l. ćs

atrrelylrek ĺisszegét Ż1Z ala1lszakr,ólcInóltylrctl 900'000 |;ĺ iĺsszcgllcn .javal^tllt.atll

elíbgaclnÍ.

, A, je|ĺi épĺileÍben iÍjtisítgi szírIlirs kialakít:lsĺinak clszzinlolźlsa (aľ,

alapszakvéIelrrélrylrcn .jóvĺihagyotl összege: 8l ,000.0m Ft), alrrcly az alitbbi

tételcsopoľtokat taľtal lrrazza :

Épĺtészeti nrrurkĺĺlł:

Sil't elszúlĺíĺti,s: A llltlllkettlel.ll cgyéľtellnĹi besoľolílsa aZ egycs l<ateg(lľiák közijtt

bizolrytalarr , ezért alrllak sz,ĺva|ékos llegosztásĺit javaslolll (60 % állagnregóvás. 40

% éľtć|<növe|ő bcľu|rázáshoz l<apcsolĺic|ťl. az.a'z 4,330.440 - 2.tiS7.000 Ft ćrtókbcn).

Ideiglene's ,segćtl,szeľkezet.eĺt: .jáľrr|él<os lnttĺlk:illal< tckilrthető. anlclynck

ll]egosztását az épĹilcten belüli llrullkák aľányában jar,aslcllrr clfugacllli (30-65.5 %,

azaz L203.500 - f ,60-1,500 - 200.500 Ft).

Monoliĺ lsetolt, lltl,sbeĺ.ĺlll .szeľlĺezetelĺ: aljzatbetolrozást és tlronolit vasbetclti ĺoclém

|<észítését taťta|mt.'.Zza l<isebb ĺblĹileten. Á lluIrka éľtéknövelő ĺ.elúiításna|t

tcl<int|rető (654.500 IrĐ.

li(ímiĺve,s nlllllkdk: a tcítelcso1rclľt taľtaInrazza a l<tilönbozo nyíĺáso|< bolltását.

beíälazásol<at. vá|aszĺżlIal< építését, belső val<oIatol< |<észítését, díszítések javírását'

gipszkaľÍoliozásokat. A tllullkaltelll a háľolu kategiľía kozött llregoszlik' A
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l<aľlritll taľt iis' ii l lĺlglll cĺ]tir,ĺis |ĺ ĺr ĺcgĺil.ili iii lla Ia t.ĺ'()Zl}łll( o li ii Iii ll btĺz'(i .iłt r'íttiscl|ĺ.

anrc|yc|ĺ ćl.ĺć|ĺc lÓ4.(X)() lrĺ-ball llatłitrlzĺlĺttĺi lllcit. Az. ćl.ĺr.1l<ltijvtlIii íb|ú'iĺtŕlso|ĺ

kntegĺiľiĺiiribĺt (ĺll.ĺtlzlla|ĺ ĺl bcr|ĺiii r,ťtIusi:lll|ĺllĺ |rolttĺisai, (:1litćsci. ĺr i4ć;li r,ll|ĺo|ĺistrlĺ. ĺ
ĺäl ĺĺs ítĺc|,jlll titt.jľóseĺ< hclyl.er'lllíĺásai' ĺt csĺlľĺrĺlzlrtĺl|ĺ kilirlilzĺisaĺ, ĺr ľćgi csclll1lćlĺ

alaĺ.ti habal.csol( |c\,cl.ćsei, ir nyĺlílsŕtĺl:ĺt[illlist:|ĺ lĺćszíĺćsci (5,23(l..5()0 l;t). il llctll
éľtélĺllör,cĺťĺ ĺb|ťliítĺis<ll< |ĺ(izci ĺaĺ.(ĺlz.lla|ĺ llyíliisbĺlllĺĺir-tlk. lrcĺjtlazĺiso|ĺ, a z.tthany1lĺ.lĺ||ĺa

készítésc. a ĺli;lsz.kaľĺoll viiIasz.ĺ.ĺtIak, c|ŕĺĺćtlLrIa|< |ĺĺ-śszíĺćsci 13.(l(l7.-5(X) ľ:ĺ)'

Á,s:|ĺllĺl,s ,szc:rliczeĺcIł:.icIlclllzőcll ĺl lĺ'tiItirlbiĺzii ll5,i|1it7i11.1ilĺ ćs azolĺ taľĺozé|<ailla|ĺ

.|avítiisírt (itI.ĺ'aĺlllazzłi|<' ĺtrllcIyel< ígr, 'icIlclllziĺell liat{ralttĺlľlítsi .ic||cgíic|ĺ. |ĺiscbll

ľészbcn cśľĺcí|<ll(jrlc|(ĺ íb|ťrjíĺtisllal< te|<ĺrlthcĺ(j[<. A l(ót l(a(cgĺil.ia |ĺťjz(jl1i n1cposzlłi:jl

75-25 % al.ánylrarl.iavasIoltl eIĺtlgac|ni (ĺj' l95'000 " 2..13l .7()() Fĺ)'

Szigetcĺéstłlĺ: ]<iscbb éľtél<Ĺi tćteIről vatl szĺi (lćpéslrarlgsz-ige{clés: |0'0()0 lrt),

atrrclyeĺ' az él.tć|tĺl(.ivclő ĺ..clťriítirs katcgtiľitiiĺiba strľĺrlo|ĺ'

Burkolúsĺlk: zl [rLll.kolits<il< .ie||enlz.(ĺcn bolltĺisi llltllt|ĺłi|ĺat taĺĺaľna|<. anleIyelĺct

llagyobb ľészlrell az- éľté|<rltjveĺ(ĺ ĺ.elťliĺtiłs ľészćllck te|<irltel< (| '402,700 l:rt). tllivcI

borltásuk nritlc|enké1rpen inĺlokcllt volt. kiscbb ľószbcn kal.lrantaľtłis .jcllegiiek

(235.400 Fr).

Üyegezćseli: az Ĺivcgezésc|<et l<al.lrantaľtás.ieIlcgÍi tllull|<ák |ĺözć soľtrlol,|1

(ĺ '9l0.000 Ft)'

I'alĺaĺ'ĺl,s llltlnlĺĺik.: a lal<atĺrs lllunkák nagyobb ľészlroll kaľbanĺaľtźisi-irllagnlegór,ási

.ielIegíiek. l<isebb ľészben éľté|<lrövcĺo ĺb.lrlliítás kategÓľiĺiiába {aľtoznak. allle|yllek

aľányát 7 0 _ 30 oń-ball jav aslonr elÍogaclni ( 5. l 87' 5 00 F t _ 2.2f3.460 FĐ'

Ác,ĺlllltnką,: a ltlultkattenl egy kisebb í.elületerr lanrbéľia lruľkoIat készítésér,

va|alllill1 cgy beIső áIlvilny ĺĺészít'ćsét taľtalltlazza. ĺ\ nrttlll<al1e!]1et inkább a

l<aľballtaľtás, állagnregóvás kategóľíájába soľoloIn ( I 52.800 Ft).

GépészetÍ nltlnkák: a nluttkákat éľtéknövcliĺ ĺ,clú.iítás |ĺategóľiá.iába So|.oIo|11.

anrelyektrek aZ alapszakvélenrényben rrreglratáľozott összege 20'000.000 Ft. A

lttttltkaltelrl tarta|nazr,a a tťlzivíz-ľelrdszeľ ľćszleges bővítését. a lneglér,o gé1lész.eti

vezetćkek ćs szeręlvćlr),e|( (ĺ.iĺtés, víz.csatotna) bonĺását. ćs újľakészítésót, nrelegvíz

tiu.o|ók és kazánház szeľelési. valalnint a .szcllőzés bontási ćs szeľelćsi Inunkáit.
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EIcktľonros trrullltłĺ|t: ćľtć|tlli'ir,clii ĺ.c|ťliítási ĺlrtllllĺa. alllcĺ\'[;tlll{lisi Ilrulllĺĺ1rll|ĺľlll Í.cIiiI

ú.i Vezctćĺ(czćst' szclr:lr,ćllycz.ćsi tćlcIckLr{. r,ĺtIaltlill( a ĺiiz-icĺzil hĺt|óz-al. |ĺalrlcl.ĺl

ľelltlszcl., l.iasztii l'ct](ls^zc|.' 'l.V atltcll'lla' szĺrlllítĺiE1ć1rcs t.cllt|.szcl.. ka1lr'rĺclcÍi)ll t.ĺ:llt|szct.

r,czetókczósót tĺtl.[allllazza' Az. aĺit1lszalĺvćlcllrćtlyl:c.ll łl lllunl<ii|< iissz,cgť:ĺ l?..000.()00

Ft ĺiľtólĺbcll'iar,aso |ĺaltr cl ĺbgaĺ|n i,

Teľvczćs: Íl ĺcľVez-cist' il 11c|r.l ćl'ĺcĺĺllijr,cĺő .'ĺ'clťl jítĺłs.. ĺćtcl|<ijl.llc słllrl|ĺllll 1(l,(X)().()()() lrt)

'l}' ó1tiilctltgn iľĺlĺla kia|łkíĺílsa (37'990.256 l;t):

Építészcĺ:i nltllllĺłik:

Ilolltcisi lllunkĺilt., a bontílstlk ĺótclcsopĺlľt r,łilaszĺtllalę, lruľlĺoIatok ćs nyílĺłszĺłľĺilĺ

lrtlllĺásait ĺaľtal|l'lŁl7-Za, A llrtlllliallcnrct.icllclllz-(ĺcn c(ľtélĺlltjvc|(i katcgĺiľiába

sclľ<)loln. anlc|ycl< lrĺiľnri|ycn késŕjbbi haszntlsít'ĺĺs csctélr a 1Lr|ąjclĺ:nĺlsna|ĺ c| |ĺcl|clrc

végeznĺ (lĺitva az- ćpi'itct l. cllle|ctétlc|ĺ nlĹi'szalĺí á|Iapottit). l.jľtćkc 2'253'569 l.;t.

llel.y'szĺni lscĺoll, l,ü.sbaĺ'ĺlll ,szeľkezct'elĺ.: beton al.izatok ĺblbolltźrsłit, és ťlj kĺiszítćséĺ

taľtalnlazz'a kisebb ĺ.c|ülctcn. l,alalrríIlt 3 db nyílĺisirthiĺlaló e|he lyezésćt. B

nlunlĺanenlet az- eľtćl<rr(jvcl(ĺ ĺ,e|ťliítáts |ĺategťlľiirjálra sĺllrrlollr,

kőnĺil,e's nn.ĺnktik, gi1lsĺkĺlľĺĺlll nullkťlk: llyílĺisbontásokat. lreĺälazilso|<at.

r,álaszĺżrlal< |<észítését, beIső vai<cllásolt.ĺtt. ĺżrlazatol< jai,ítítsitt. hitinyo|< pÓtltisíit,

gipszl<aľton válaszfalal<. el(itćtĺä|a|< kćszítésćt taľttl|lntlr.zzl jeĺ|enlzőcll ĺl

téteIcscl1rclľÍ. Nélrány tétel esetében lehet kaľbantaľtásľ<il lrcszéIni (pl. ĺ}lazati

hiállyok 1lótlása. tol<ol< l<öri.ilĺälazirsa: 2I l'3(l0 ĺrt)' I'Jgyanal<l<ĺrľ a ki'ilönbtjző

vá|aszfa|azćlsok, ajtórryílások kialakítása cgy ĺ1ľtékesítĺls esetĺĺrr neltr biztos, ltogy

éľtéknör,ekeclést jelentenek egy új tulajcĺoIros számáta (1,394'728 Ft)' A

lrrunkaneln éľtéknćjr,el(i felťliítás része 874,675 Ft éľtékbell liatáľoz-hatť; nlcg.

burlĺoląĺok., A buľkoIatokat.iclIenlzoen szintéll ncln tel<intcnr ĺ'oľgalllli éľték ntivel(i

í:elťrjításnak, csak az a|jzatoÍ< kiegyenlítésćt (2.471 .55a - 49|.1 l2 Ft).

tiil.nlelá|ĺ el,,száĺlítús: A trlipeľe takaľítást nenl éľtél<növe liĺ l<ategóľiába soľoIonl. A

ľöľnrelél< elszĺillítása a lráľonr l<ategóľia között az alábbi aľánybatr. éľtól<ben oszlik

nreg 3 1 8.ĺ]60 - 3 l8.860 _ 549.780 Ft.
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tt'\ilul(),\ tlIllllk(ik: ä/- łlSZtill()S s/'c|'|(ť/"ťlc|(.iĆ||ĺ.:ll1z.(ĺĆl) a lĺii Iiilrbi)zíl ll.r'í|iisz.iilrilĺ ćs

azok tavL<>zélĺaillak.iavíĺ'ĺisĺrt ĺal.tltllllitz.z.áĺĺ. łitllclvc|ĺ ĺg-r'.ic||clllz.(iĺ.lll |ĺlłl.lrall{al.(lisi

ĺll tl n|ĺĺinal< tc|ĺ i rl l heĺiĺĺĺ ĺ 2ĺi4' (l tj0 | 
|t ).

Ícsĺé',;, nlúzolű,,;: a ĺbstćs tllĺizĺ,llĺis cscttibLll) a Ícĺ|(j

lreľLlhťtzzis |<aĺcgĺiľiĺt.iilbił sol.()lol)1 (|.7 l 6.30.] lrt). i|

éľtclin(jvcl(ĺk k(jzc (2.975.9.] ĺi |rt ).

iil:cgczé,s : |ĺa ľlratttaľtĺi s .i c | |egíi ltl tt ll |ĺ it ((l'5ó. ti0() |rt ).

I u k u ĺ'ĺl't lll u n k ú lĺ : l<aľlraltta l1its .ic t lcg(i llr tl tlĺĺa (2tt2.Ó00

ĺlriiztlIiisl ĺ| |rctl,l ćľtć|ĺlltivc|ŕĺ

Í.c| Ĺi Icĺ t:liĺ|ićsz.íĺćsćt 1lcdiir az

ltr).

Gépészcti lrltln|<ált: a tóteIclt a ĺ'iilćs bĺllltĺisi rlltltl|<łĺit (2.00.5.90:j l]ĺ). íiitćs vclzclć|ĺ

szeľęlósĺít (1.99l.720 ľlĺ), szcľelvényczĺlsét (2.2ĺ3l.39(l I|ĺ). a l,ĺz-csalol.lta szcľclćs|

(l.033'932 I:.t), szeľclvéllyczćsl (692.524 |'t). a ĺĹĺtćs ćs ví't, lllćl.hcĺiĺsc{gć'llcl<

kialakításilt (Ó37'380 i- l58'05ó ljĺ). ĺis a klírlraszoľc|ĺ!s llrtlnl<tii1. tallalnlazzílk

(2,456,460lrt), alllelye|(ct aZ éľtékn(jvclťĺ ĺb|ťIiíĺirs kaĺcgtiľiťliĺilloz ĺĺlľtĺrzt!nak taľĺok.

Elektľonros nrttllká|ĺ; a tétc|e|ĺ a bĺlntásokat. az iclciglenes vilĺigítilst. c|cktltulos

vezetékek. szeľe]r,ényezós tételcit ttlrta|nazz.łlk. Az ic|ciglcnes vilĺlgíĺĺi.sĺ ltcl]1

éľtéknovelő ĺ:elú.iítás kategĺiľiiriába (43.|00 ĺ:0 st:l.o|olĺ. a többi tcitcl az ćľtól<n()velo

ĺ.elúj ítás kategóľiájába taľÍozi k'
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6" Vá|asz a MeíIbízó ĺĺltĺr| f.clteĺ'ĺ. Iĺćľdilselĺľe

ĺltt ]' A4ekkO1,(ł u l,iz,ygúĺtĺt ĺtiľ,q1;4i1 kćpc.:tí inp,utIun 'jclclllegi, ukĺllĺ'i|ĺ',; ĺiĺlupĺlt .ĺi,t.|,el,:nhcł

l,éĺc I éve l m egti ĺ l a pĺ ĺ h u t ĺi 1l i tl c:i .f i l l..qu l nl i ci l. ĺ ĺ1 lĺ c,|

Yá|asz

Az alapszakvĺĺlelllóllybcll łt Btldłulcst VllI. lĺcr.'I.ľcĺbľt utca 3.5. sz.ĺilrl ttIatti

ingatlall ĺbľgaInli ćľtćltćĺ. a llcl.Icĺi sz.cl.z(irlćs |ćtĺ.c'jtittóllc|t itlćlpolrt.irĺbat.r L!ľVć|1\/cs

miiszaki ťrllapot ĺig.v.cl|cltlbe vćlclévc'| 53ĺ3.000.00(} |łt, ź\Z2|T.

ötszáz|raľnlĺncnyolcnliIIiĺĺ foľiltt ćisszegbcll haĺłiľtlzlillll l))c!l. A .icIenlcgi

éľtel<elésl<oľ l1cĺ11 a ból'lcti s-z-cľzőĺĺćs lllcg|<t)tćscl<ĺlľi lllĺisza|ĺi ĺĺ|la1loto(, hallctll az

aztita eltelt iĺJőbcll. a.ieIerlIcgi tlćI.|(i írhaI cĺr,ćgz-cĺ1 llltllllĺťlĺ< ĺLg-r,cIclllllc vótcIc rllclIctl

kcll lrreghatáľclztrclIlr az itrgaĺlall ĺfiľgalnli ĺ!ľĺél<ét.

A béľlo irltal elr,égzctt ruLln|<ĺikat az c|(iz(ĺ í.c.iczetbcn ľćsz-|etcz.cttc|ĺ szcľillt |tĺĺľonl

nagyo|rb kategóľiába soľoltalll. alllclyek ktjzött kiilön r,ťrlaszto1'1al)] a ĺoľgalnli éľtókct

befolyásoló nrulrkákat. alrlclyek tcljcs ĺisszeg<it kcľckítvc l | 1.(100.00() [rĺ hatĺrľoztanr

l11ęg.

A ĺ,entick ĺ.igyelernlre r,ételévcI a Buĺlĺlpcsí.VIII. |tcľ' Tľefoľt rrtca 3-5. szállr alatti

ĺngatlan foľgalmi éľtékót' a jelenlegi béľ|ő rĺltaI c|vógzeÍt Í'clítjiiĺisi nrunl<itlĺ'

Íigye|emlre véte|éve|, keľekítve

650.000.000 Fr

iisszegben lratáľozolrr lneg.
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ucl2,ł1h4e51bizĺllllĺĺll'ĺillhullĺłllĺci's:.:ĺlĺ:ttl'ćlcnl<!n.],iillł'll'lll.ig::ĺĺľĺĺ'u.j,.:lłľllł,l1i

Kercł:;kctttłInłi c.s |.,,ĺl,ąlltllllltl,t..lltl,sílil.,;i Kĺi.)Ö úllttl ľ,s::kij::ii|ĺ lĺul'hĺlllIill.lli'si,

úlIuglllcgtil,ó nunlĺúlnĺ, iĺllltl,<: (,,{.},(ii) l'ĺi'/ill,ĺtĺĺĺ,ĺ.solĺĺlt ĺ<iIeIc,,;ĺ:ll lľllilllĺl,tl' l,ĺis:lľĺ<,.si''ll

lllt'ĺlĺl,s,stI be. ]jnncĺĺ sĺsl,ĺill nle,:3llĺzlĺĺ ĺt'il.ił'lll lti łll,l.ĺl, Ilĺl.q7, 111; l4.yi!s'Dltrlllíůlłltttk iltiĺ,|!(lt

c,é|ĺ. szĺllgcłllluIi (lĺclľhĺlllĺtll.tti,,;ĺ, ĺillúsmłutjvú,ĺ, ĺl:: ti1łiilt'l !łll),lł,'{ľ:' 1:11.q'1l Ia,1'1l4',;:1ł||

./ilnlĺc,iĺi jcilcil .|iiggt:łl<łll ú lĺtl lúno,s llĺĺ.tzlltł',;iĺlluĺósĺig.ĺl 'r::clll1lłlll ĺ.jĺilló| 's::ii|ĺs <3g<l,t

rti.fĺn.tlíĺci,s, lonl/siĺĺ ĺl|.t=ú||ilĺi't, gt'i1l<i.,;:<lĺ .,ĺh. ,4 lllłlglłí:lttt tl .lilllĺick s::t:l,illĺi l.t.|:,,ł::/<:ĺl:.,;

boltĺ'ĺi,,;bąnllĺłnluÍt.lĺ'ĺlĺĺlľlllnkĺiluĺolĺkulii's',;:<:/řig;11l'isĺlt,ll'jtlliil.jenl<:':!.ilĺ:.|lcllJiĺillĺĺ.l::

e lf b gtl tt n i, i ĺ,ĺ l,cl s ĺ l l I k ii l ĺ.s ti gc k e ĺ'

Vĺĺlrrsz

A |}udapestVItl. lłcľ.'|.l.cĺ'ĺlľÍ utctl 3-5. szĺiĺll alatti illgatlalllrall. a.icIertIcgi bél.|(ĺ

áltaI elr,é8zctt liat.batltaľtźisi. ĺ.c|ťliítĺisi nrtIIlkźil( ćľtćlĺciĺ zlz. c|ii,l,íi ĺ'e.iezctllcll

istncľtetettek, ĺĺs az aláblli össz-cĺogla|(i tźibláZat s7-cľĺnt.iar,asltrln clÍilgadllí:

_ Murrkarrem
20I0 ór'i nlrrnká!-

l.1y.ĺl.i -|ľ 
ĺ'qLV.'!.iĺyitllit

l.acl iátoľok elzírľók cseľóic

Kal.[rarrtĺiľtíts

---- ĹL.-Q- - .

":"-*r,t-r-:l--"
393 '9ó.5

|lelťr j ítĺis által ános
hasz,nálati

ŕlllapoth<lz

. (lr-Đ

Iłe|ť1i ítás ĺiltalĺilros
használaÍi ĺilla1roĺĺln

Í'bltĺl

- -0"!

as^ztalos tnilnkák 7lł9.3(l0

ćrrítőnlcstcľi nl tlllltĺt lĺ

ížtk gal |).az/lsa. I cr,eIek takal.ítĺisa,
Iaposĺet<i. Pala{elő jĺrvítŕisa.
iivegtet<i ĺisztíĺása 

" 
iil,egek cscľcrjc

uíncc vako|at Ier,cľése stb. 't.573.8?8

tcľasz szige{e lćs^e' buľkoIilsa 2'73.2()O

e nleleli szillte kc'lt rii vakolat y.ł'3 84.380

20II évi nrunkák
()Iollr stľłrIlgtrk ial,íĺirsa. | .996.2.s3

ciľkrr lirciós t'ezctc(k ítt.szcr.elćsc (t36.56?

I St ľal1-.'1gl3 .5! c!g'Éi.ę.-.
I(azáll|tázgćpćszeĺ i ĺ'e| ú.i íťtsa----

l.574.o:iŕ
|2.2.75.2Ą6

AszĺaIos lntrllkák
I..akatcls ltrtrrlkák

4.(r87.9 3 5

3.416.7 | 6



Irĺ
| "t'

-, 
_ 2 0 | | :".!:l.i*Ł''!|.!!1.il.łĺ

Pa<||ás ĺ,eľĺ(jĺ lerl ítćsc

:--.äE;Íuu.Ii!'.-üd'iii"{':-"-"
gal Iyazás. lcÍo|),(lp ĺisztíĺiisa. sćľiil{

!9ll].l9ľá.1 j..t:l9ľ.9]\.LŁY&!|.i}

-3q 
!!. ś'z.9],l9!'-Dgr1.{:ill!iits"' 

. .

pincci ćl]ĺtiĺnlc-!!9ŁlĽ!.!tá|:'-..^..'.' 
",.,

.----jĄlÉpt{4--
Iĺ p ĺ t ő r n c s t cl!- ł!-t]]rĘi'-L--
Siľ c|sz1tl|íĺĺrs

i ĺ| ei g l c n e s- sĺ..gÉ$ sz 9r.! 91s]Lc-\---"...,. . ...,

ntclnolit bet<ln. r,asbeton
szeľkczetck
k(itllĺĺvcs.nttlnká|ĺ'-
asztaIos szeľkezetęk
yjg:lg!.Éľ!-......-...-
buľkoláł^ok

.'l.ĺ.i20.000

tivcgczćsck I .910.000
Iakaĺos llrunkĺik 5.1 87.500 | 2.1i
ílcsln tlllkák . ,l-l

Gópészcti nlunkák
tĺiz.ivíz hĺtlóz-at 29

ĺrćlrćszeÍi lntrltkĺlk l1

szeĺ|őz-és szcľe lćs ,

lilcktľonlos nrrrIl krĺk ĺ1

,|.cľĺ,czćs

.:.s.ľ{.!)!]ĺ]-. .,....',.

'ĺ:'Q/".iĺłĺJ...'.....''.

5.54..500

0.0()0

l.:l(r0

3.000

244.000

23_s.400

(r.000.000



t5

B'épĺilct rĺtépítćs
EpÍtészet

Bontási munkák
-Ł,2#^ŕ^{)2.*,-

55ó'5ó0Helyszíni beton. r,asbeton
Kóttiűves nrunkák, gipszkaľbll
munkák 2l l..3ó0 874,r75 1.J94,718
gipszkaľtonozás t269.994
buľkolatok 49t.n2 f '4"l |.55Í)
Tciľnlelék elszállítils 3 r 8.860 31ĺl.860 .549.780
Asztalos munkák 284.680
Festés. lnázolás 2.975 '93ĺl l '7ló'303
uvegez0s ó56.800
lakatos nlunkiik 2ĺl2.ó00

Génészetĺ nunkák
Bontási munkák 2.005,903
Fĺĺtés vezetékek szeľe|ése t.991.?70
FíiÍés szerelvénvei ?,28tJ96
víz-csatonta szeľęlés 1,033.932
víz csatoľna szęľelvćnvci 692.524
Fĺités méľhetősése 637.380
Víz mérhetősóse r58.056
Klíma szere|és 2.456.460

E|ektrontos munkĺĺk
Bontások 256.5ss
ideiglencs vilásítás 43. I 00
elektľor:ros vezetékek' szeľeI vénvezé.s 4,.|89.0ą8
elektľolnos szeľel vénvęzés 5.016.822

Mindłisszesen keľelĺ'ítve: 52.800.000 111.600.000 ĺó.250.000

A l-ęntiekben részletezettek alapján, a je|enlegi béľlő álta| elvégzett munkák kategóľiák

szeľinÍi nettó éľtékei az a|ábbi osszegekben határozlratók meg:

o kaľbantaľtási' áIlagmegóvási munkák: 52'800.000 Fĺ;

. az ingatlan ĺbľgalmi értékét növe|ő felíĺjítások énéke:l 1 t '600.000 Ft;

o álĺalános használati á|lapoton feltiĺi fe|ťljÍtások, ame|yek a jelenlegi béľlő szálĺźĺ.a

jelentenek többletet: 1 6.250.000 Ft'

Bucĺapest, 20 t 5. januáľ

ok|.'építőméľnök


