
Előterjesztő: Kisfalu Kft.

ELoTERIESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság f0|3. szeptember 16-i Ĺilésére

Tárgy: A 20|3, június 03. napjára kiíľt,,MCslf}I3" típusú, kétfordulós minőségi lakáscsere pá|ytvat
eredményének megállapítása.

Előterjesaő: Kovács ottó ügyvezető igazgatő
Készítette: TóthPéterAndrásnélakásgazdálkodásirefeľens

A napirendet nyilvános ülésen lehet táľgyalni.
A d o nté s e lfo gad ás áh o z e gy szer u szav azattöbbs é g s ztiks é ge s.

Mellékletek:

] . számú melléklet: ,, MCS/20 ] 3 
,' típusú pályózat értékelése

2' szómú melléklet: ,,MCS/2013', típusú pályózat eredménye

Tisztelt Y źtr osgazdźl lkodás i és Pénzü gyi B izotts ág !

L Előzmény:

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormányzat Képviselő- testületének Városgazdálkodási és
Pénztigyi Bizottsága 33412013' (IV.08.) sz'határozatź*a| az alábbiak szerint döntött:

,l Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsóg úgy dont, hogy:

I') 2013. június 3. - 2013, július 3. kôzött kétfurdulós, minőségi lakóscsere pályózatot ír ki, az előterjesztés
mellékletét képező Pályázati Felhívásban és a pályázati Jelentkezési Lapokban meghatározott
tartalommal az onkormányzati lakásuk visszaadását vállalók ľészére, l év határozott időre szóló bérleti
szerződéssel, felújítási kotelezettséggel, előbérleti jog biztosítósával, az alábbiakban felsorolt és
megnevezett ]5 darab bérlakásra.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáros onkormányzat Képviselő. testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

I.) Budapest VIII., Dankó u' 16. I. em. 6' ] szoba 24,70 m2

2.) Budapest ĺ/III., Dąnkó u. 16. I. em, 8. 2,5 szoba 50,55 m2
j.) Budipest VIII., Dankó u. ]6. II. em. 9. ] szoba 26,45 m2^

4,) Budapest VIII, Dankó u. 16. III' em' 3. 1 szoba + hall 55,28 m,^

5.) Budapest VIII., Dankó u. 16. III. em. 8. ] szoba 26,50 m,^

6') Budapest VIII., Dankó u. 20. I' em. 3. 1 szoba 33,63 m'^

7.) Budapest VIII., Dankó u. 20. II. em. 7' I szoba 35,43 m,^

8,) Budapest VIil., Dankó u. 34' II. em. 4. ] szobą 32,74 m,^

9.) Budapest VIIĹ, Dankó u. 40, III, em, 4, l szoba 35,64 m'^

l0.) Budapest VIII., József utca 47. I. 3' 1 szoba 27,30 m,^

Il.) Budapest VIII', József utca 47. IV. 8, ] szoba 3I,77 m,.

12.) Budapest VIII, Magdolna u. 33. II. em. 3. I szoba 27,60 m'^

13.) Budapest VIII, Magdolna u. 44. I. em. L 2 szoba 55,00 m'
14.) Budapest VIII., Nagytemplom u. l2/b. fszt. 27. 1,5 szoba 62,68 m'-

I5.) Budapest VIil., Rigó u' 4. fszt, l, 2,5 szoba 9l,94 m,
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2.) hozzójárul, hogl a pólyózatra kiírt lakósolcra kantt bérleti szerződésekben béľbeadó l0 éves
elidegenítési tilalmat kossön ki'

3,) hozzójárul, hogy a pólyázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 500,- Ft +Áfa a Kisfatu Kft.
bevételét képezze','

il. Indoklás:

A pá|yźnati kiíľás alapján a pá|yźnat eredményét legkésőbb f013, szeptember 2. (hétfő) napjáig ki kell
hirdetni. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlások miatt, illetve a meghirdetettpźiyázat második fordulójának
értékeléséhez _ fig1łelemmel a Budapest Józsefvórosi onkormányzat Képviselő-test'ületének 428/20t2' (Xil.
06) szómú határozat a versenyeztetési szabóIyzatról 49. $-ra, miszerint: ,,A Kiíró a pályózatok értékelésének
segítésére _ amennyiben sz,ükséges _ megfelelő tapasztalatokkal ľendelkező köztisztviselőket, onkormónyzat
óltal fenntartott 'intézményben 

dolgozó kÓzalkąlmazottakat, szakértőket kér fel (a továbbiakban:
Lakáspólyázatok Ertékelésében KözremĺÍködők),' - külső szakértőket _ ingatlanforgalmi értékbecslőt -,
valamint a Kisfalu Kft' onkormźnyzati Házkeze|ő Iľoda miĺszaki munkatársait kelleff felkéľni, ezért a
pá|yázatok feldolgozása hosszabb időt vett igénybe. Az e|ózoekben írtakra tekintettel a Tisztelt Bizottság a
857lf0|3.(vIl.29') szźlmű határozatáva| űgy döntott, hogy az ,, MCS/2013.,, típusú bérlakás pá|yázat
eredményének kihirdetési határidejét 30 nappal meghosszabbítja. A pá|yźnat eredményét legkésőbb 20l3.
októbeľ |.(kedd) napjáig kell kihirdetni.

III. Tényállás

osszesen 56 db pá|yázati anyagot vásáľoltak meg, de ebből mindösszesen, az e|óírt határidőre 28 db
pá|yázati ajźln|at keľült benyújtasľa' Eg.v esetben töľtént hián}rtalan pályázati ajánlat benvúitás.
(Hiányosságok: Kisfalu Kft' Díjbeszedési Iroda igazolósa, hogy a páIyázó áItaI lakott lakásľa nem óIl fenn
taľtozás, NAV igazolós és helyi adó igazolós, jovedelem igazolósok, a pólyázó és a vele együttköltöző
személyek személyi olcľnányai, stb,)

ALakásgazdálkodási Iľoda a hiánypótlási felhívásokat 2013. jlilius 08. napján és f0I3, július 9. napján
elkészítette. A hiánypótlási felhívásnak - ] pábózó kivételével. eleget tettek. Az éľvényes pźiytnatok száma:
20. Ervényte\en pá|yázatok szäma: 5 db, mig2 pźilyáző az ajtn|atźtt visszavonta. (Megjegyzés,. ebből egy
pályázó két lakás tekintetében vonta vissza ajánlatdt, tehát osszesen 3 db pályázati ajánlat került
visszavonásra.)

A pá|yźnatokat _ a jóvóhagyott érékeĺési szempontok alapján _ a Lakásgazdálkodási Iľoda munkatársai
feldolgozták (I. számú melléklet), és a II. fordulót követóen étékelték (2. számú melléklet).

A Budapest VIII', Dankő u' f0.I. emelet 3. és a Budapest VI[.' Rigó u.4, fsz.7. szźtm alatti lakásokra,
illetve - aforgalmi értékfeltüntetésével kiírt - Budapest VIII., Dankó u. 34. II. emelet 4., aDankő u. 40. III.

emelet 4., valamint a Budapest VIII., Magdolna u. 33' II. emelet 3, szám alatti lakásokra nem érkezett
pá|yázati aján|at.

A Budapest VIII., Dankó u. l6' I. emelet 6. szám alatti lakásraI pźůyáző nyújtott be ajánlatot, azonban a

Iakást a 3. helyen jelölte meg. Ugyanezapźiyáző a Dankó u. 16. III. em. 8. szźlm a|atti lakásľa 8 pontot éľt
e|' de ezt jelolte meg első számú lakásként, ezért ezt a lakást lehet a részére bérbe adni.

A Budapest VIII., Dankó u' 16. I. emelet 8. szám alatti lakásra két pá|ytLzó nyújtott be ajánlatot' Az egyik
pá|yáző l0 pontot, míg a másik 8 pontot ért e|, ezért ezt a|akást a 10 pontot e|éro pźiyázónak lehet bérbe
adni.

A Budapest VIII., Dankó u. l6. II. emelet 9. lakásra is két pä|yázat keľtilt benyújtásľa, a pá|ytnők l0, il|etve
8 pontot értek el. A lakást a l0 pontot e|érő pźiytnő részére lehet béľbe adni'

A Budapest VIII., Dankó u. 16. III. emelęt 3. szźtm alatti lakásra 3 pźiyáző nyújtott be ajźln|atot,16, 12 és 10

pontot éľtek el. A lakást a 16 pontot e|éro részére lehet béľbę adni.



A Budapest VIII., Magdolna u. 44. I. emelet |. szám alatti lakásra egy pá|yáző nytĄtott be ajánIatot, |4
pontot érte|,így a lakás azO részéreadható bérbe'

A Budapest VIII., Nagytemplom u' |2lB. fsz' f,ĺ. szám alatti lakásra 8 pá|yázati aján|at került benyújtásra,
l8, l6, |3,12, l0 és 8 pontot éľtek eI. A lakás a 18 pontot e|érőpáIyázó részére adható bérbe.

A bér|akás forgalmi értékének feltüntetéséve| _ II. forduló - kiíľt Budapest VIII., József u' 47,IY ' emelet 8.
szám a|atti lakásra 2 pá|yźzati aján|at érkezett. A pá'|yázők a II' fordulóban a lakások közötti forgalmi
éľtékkülönbözetnek a 20 o/o, illetve I0 %o -ának a megťlzetéséről nyilatkoztak. Ez a|apján 7 illetve 6 pontot
értek el' A lakás a 7 pontot elérő pźńyáző részére adható béľbe.

IV. Jogszabályi ktirnyezet ismertetése:

A beéľkezett pá|yźnatok éľtékelése a Budapest Józsefitárosi onkormányzatYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság 334ĺf0|3.(\ĺ' 08.) számú hatérozatźban elfogadott pźiyźnati felhívásban meghatározott feltételek
fi gyelembe vételéve| történt.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő{esttilet 428l20|2.(ruI'06.) hattrozatával elfogadott
versenyeztetési szabźiyzat 50' pontja alapján, a pá|yázatokat a Lakáspá|yázatok Éltékelésében
Közreműködők által tett megáIlapításokat figyelembe véve a béľbeadó szervezet értékeli, és ennek a|apján a
Kiíró választja ki a nyertes páIyázőt'

A fentiekben hivatkozoÍt hatélrozat 51.és 52. pontjaiban megfogalmazottak a|apján a Kiíró a pá|yázat
nyeľtese mellett meghatározzaazt a soľľendben következő pźiyázót is, akivel bérleti szerződést lehet kötni a
nyeľtes kiesése esetén. A Kiíró dönthet úgy is, hogy az azonos feltételekkel ľendelkezők közül a nyeľtest és a
második helyre sorolt pályazót soľsolás űtján vä|asnja ki. A sorsolás nyilvános, aztközjegyző jelenlétében, a
pá|yázati e|járás lebonyolítója á|ta| tisszehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyrő|
szó|ő jegyzókönyvet az eredmény megźń|apitélsára vonatkoző e|őterjesnéshez mellékelni kell'

Azonos feltételekkel rendelkező pá|yázó nem volt, ezért sorsolástartásźranem volt szükség.

ľ. A diĺntés tartalmának részletes ismeľtetése.

Fentiekľe tekintettel osszeállítottuk a pá|yázat nyeľteseire vonatkozó javaslatunkat. Felkéľjük a Tisztelt
Bizottságot a 334/f0|3 . (Iv.08') számű és a 857 /f0l3.(VII.29') számű határozata a|apján, a 20Í3 . június 3.
napja és 20l3' július 3' napja között meghirdetett, ,,MCS/2013 típusú'' kétfoľdulós minőségi lakáscsere
p á|y ázat eredményének me gál lap itásźr a,

v. A döntés célja, pénzügyĺ hatása:

A Tisĺelt Bizottság döntése azért fontos, hogy azérvényesenpźiyázőkrészéte amegpá|yźnott lakás mielőbb
bérbeadásľa keriiljön. A döntésnek pénzĺjgyi hatása is van, mivel a forgalmi énék feltiintetésével kiírt lakás
nyeľtes páIyázőja a Józsefuárosi onkormányzat részére megfizeti az áita|a lakott és a megpá|yázott lakás
forga|mi énékkĺilönbözetének 20 yo-źLt, mely noveli az onkormányzatbevéte|ét' Fentiek figyelembevételéve|,
az a|ábbi hatźtr o zati j avas l atot terj e s ztj ük e | ő'

Határozatijavaslat

1) az,,MCS/f}l3'' típusú pá|yźzaton meghiľdetett Budapest VIII.' Dankó u. 16. I. emelet 8. szám
aI atti lakásra benyúj tott pźúy ázatok nyertese :

Szilva Gyula (10 pont)

A soľrendben következő pá|yáző:

deakne
Ceruza



Muzsai Ferenc (8 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2013' októbeľ 1.

2) az,,MCS|2013'' típusťl pá|yázaton meghiľdetett Budapest VIII., Dankó u. 16. II. eme|et 9. szám
a| atti I akásra benyúj tott pály ázatok nyertese :

Nyári Tiboľné (10 pont)

Nincs sorrendben követk ezó pá'|y áző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2013. október 1.

3) azMCS/fD|3'' típusú pá|yázaton meghirdetett Budapest VIII., Dankó u. 16. III. emelet 3. szám
alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

Baloghné Dandé Ágnes Hajnalka (16 pont)

A sorrendben következő pá|yánó:

Sós Zsuzsanna (12 pont)

Fe|elős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2013. október 1.

4) azMCS|20|3'' típusú pźůyázaton meghiľdetett Budapest VIII.' Dankĺí u. 16. III. emelet 8. szám
alatti lakásľa benyújtott pá|yázat nyertese:

BaiLász|ő (8 pont)

N incs soľrendben követk ező páily áző.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l 3. október 1.

5) az MCS/2013'' típusú pá|yźnaton meghirdetett Budapest VIII.' Magdolna u. 44. I. emelet 1.

szám a|atti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

Szamosi Istvánné (l4 pont)

Nincs sorrendben kovetk ezo pźily áző.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2013' október 1.

6) azMCSĺ20I3'' típusú pźůyázaton meghiľdetett Budapest VIII.' Nagytemplom u. 12lB. fsz,27.
szám a|atti lakásra benyújtott pá|yázat nyeľtese:

Kotsy Zsolt (18 pont)

A sorrendben következő ptúyáző:

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Karhut Krisztián (16 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013' október 1.

7) az MCSĺf0I3'' típusú pźilyázaton meghirdetett Budapest VIII.' József u. 47. IV. emelet 8. szám
alatti lakásľa benyújtott ptilyázat nyertese:

Mihajló Hedvig (7 pont)

A sorrendben következő pźůyáző'

Sós Zsuzsanna (6 pont)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeti5 igazgatőja
Hatźľidő: 2013. októbeľ l.

8) felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az |.),2'),3),4) 5),6.),7.) pontban meghatźrozott lakásokľa
vonatkozóan a nyertes pá|yázőkka|, illetve a nyeľtes visszalépése vagy kiesése esetén a sorrendben
következő pá|yázó|<ka| a béľleti szerződést kösse meg.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l3' november 30.

9) a pźiyźzatra kiíľt lakásokľa kötott bérleti szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlo a lakást a
béľleti szerződés megkötésétő| szźtmitott l0 évig nem veheti meg.

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2013. november 30.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság szé|es ktjrét érintő döntések esetén javas|ata
hirdető tŕlb|źtn

a kozzététe| módiáľa
honlapon(megfelelő aláhúzandó!): nem indokolt

Budapest, 2013. szeptember 9.

Kovács ottó

rÉszÍľpľľp: KIsr.elu JozspľvÁnosl VAGYoNGAZDÁIKoDó Kľľ.
LpÍRre: ľoľH pÉrpn ANDRÁSNÉ LAKÁSGAZDÁlrooÁsl REFERENS
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Pályáző neve

Muzsai Ferenc
|spán Enĺkó
Ba|oghné Dandé Agnes H

Kotsy Zsolt

A ''Mcs/2013.'' típusri, kétfordulÓs minóségi lakáscsere páty ázat e|6zetes értékelése 1-. szőm t metléklet

Bai LászlÓ

Megpálvázott |akás címe

Karhut Krisztián

DankÓ u. 16. |. eme|et 8.

Lakatos Imréné

Nagytemplom u. t2/8. fsz.27.

Szilva Gyula

Nagytem plo m u. 72 / B. fsz. 27 .

Dankő u. 16. |||. em. 3.

Nagytemplom u. Lf /8. fsz.27.

Szamosi Istvánné

DankÓ u' 16. |||. em.8.

Bekes Adám

DankÓ u. 16. ||. em.9
DankÓ u. 16. |. em. 6.

Nagytemplom u. I2/8. fsz. f7 .

Nagy GyuIa Jőzsef

Nagytemplom u. I2/8. fsz. f7.

NyáriTĺborné

Szobaszám

Dankő u. 16. |. em. 8.

Nagytemplom u. t2/8. fsz.2t .

MihailÓ

Magdolna u.44. L em. 1.

Nagytemplo m u. If/B. fsz.27 .

1+ hall

2,5

Sős Zsuzsanna

DankÓ u. 1.6. |. em.8.

Hedvie

Dôntés

t
ervenves

DankÓ u. 1.6. |||. em.3.

,5

1,5

Tángyes Rita

ervenves

Nagytemplom u. L2/8. fsz.27.

ervenves

Nagytemplom u. L2/8. fsz. 27 .

L,5

BaIogh Jánosné

ervenyes

DankÓ u. 1-6. Il|. em.3.

ervenves

DankÓ u. 16. l|. em. 9.

1

Horváth lmre

ervenves

JÓzsef u, 47 ' |V. em. 8.

1 ervenves

Jozsef u. 47. l. em. 3

1

1,5

ervenyes

DankÓ u. 1.6. Il|. em' 3.

1,5

Érvénytelenség oka

ervenves

JÓzsef u, 47 . |V ' em. 8.

2,5

ervenves

DankÓ u. 20. l|. em' 7.

ervenves

7 ,5

Nagytemplo m u. I2/8. fsz. f7 .

L+hall

érvénvteIen
2

1,5

ervenves

Magdolna u.44. L em. L.

2,5

érvényes

cím nélkiiI

L + hall

1,5

A jovede|em nem éri e| a

lakbérének a kétszeresét

1,5

ervenyes
érvényes

1+ hall

ervenyes
1_ ervenves

Visszavonta a páIyázatát.

I

Pontszám

ervenves

Visszavonta a pá|yázatát.

I
érvényes

1. érvénves
1,

megá|yázott Iakás

érvénytelen

r,5

8

érVénytelen

A t!. fordulőban ajánlatát visszavonta.

T2

16

1. érvénvteIen

16

1, érvénytelen

r_8

A hiánypÓt|ásife|hívásnak nem tett e|ege
a jovedelem nem érĺe| a
|akbérének a kétszeresét

8

8

Az egyĹittkoltozók száma (8

Iakás befogadÓképességét.

8

1,6

ErvényteIen

13

10

megpá|yázott |akás

L4

12

forgaImiérték

fó) megha|adja a

t.

8

10

forgaImĺérték

l_0

10

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Pályázők száma:
Beny jtott pályázati ajánlatok száma:
Érvényteten pályázati ajánlatok száma:
Érvényes pályázatok száma:
Visszavont pályázatok száma:

A ''Mcs/2013.'' típusti, kétfordulős minóségi lakáscsere pályázat e| zetes értékelése 1.. szőmil me1ékpt

t7 db
28 db
sdb

20 db
3db



Dank u.16. L em.6.

Megpályázott lakás

DankÓ u. 16. l. em.8.

DankÓ u. 16. Il. em.9.

DankÓ u. 16. lll. em.3.

A ''Mcs/}oL3.", kétfordulÓs minóségi takáscsere pátyázat eredménye

DankÓ u. 16. |ll. em.8.
DankÓ u.20. l. em.3.

Dankő u.20. tl. em.7.

Bai Lász|ő

Magdolna u.44. l. em. 1.

Nagytemp|o m u. t2| B. łsz. 27.

Pályáző neve

Szilva Gyula

Muzsai Ferenc

NyáriTiborné
Bai Lász|ő

Ba|oghné Dandé Ágnes HajnaIka

Sős Zsuzsanna

NyáriTiborné

Bai lászlő

E|ért pontszám

Rigő u. 4.fsz. t.

Forgalmi értékke| kiírt |akások:

Dankő u.34. Il. em.4.

Szamosi lstvánné

8

Dankő u.40. l|l. em. 4.

Kotsy Zsolt

Jozser u. .l/. t. em. 5. / A lakas torgalmi
értéke: 5.750.000,-Ft.

Ba|oghné Dandé Ágnes HajnaIka

10

He|vezés

Karhut Krisztián

I

eIsó

Lakatos Imréné

10

Ispán Enikó

8

elsó

Bekes Ádám

t6

második

'. 
ne|yen megje|o|t ]al(as. íA polydzo q Dqnko u- 76. III. em. 8,

szőm qlattÍ lakás nyertese.)

NyáriTiborné

t2

eIsó

Nagy Gyu|a Jőzsef

10

második

I

elsó

második

második

A pá|yázÓ a Dankő 16. ll|.8. szám alatti |akás nvertese.

elsó

t4

Megiegvzés

18

Mihaj|Ó Hedvig

16

2. szóm melléklet

A pályáző a Dankő u. 16. ll. 9. szám alatti lakás nvertese.

16

elsó

13

elsó

Nem érkezett pá|yázati aján|at.

LZ

második

t2

második

Nem érkezett érvényes ajánIat (hiánypőt|ást nem csatolta)

10

8

A pályáző a Dankő 16. Ill. 3. szám a|atti lakás nvertese.

Nem érkezett pá|yázati ajánIat

Nem érkezett pá|yázati ajánIat'

Nem érkezett pá|yázati aján|at'

A l|. fordu|Óban a pá|yázatát visszavonta

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Jőzsef u. 47. lV. 8. / A |akás forgalmi
értéke: 6.810.000,-Ft.

A'' Mcs/2013..., kétford u|Ós mInóségi lakáscsere pályázat eredménye

Magdolna u. 33. lt. em. 3.

Mihaj|ő Hedvig

SÓs Zsuzsanna

7 eIsó

A oeÍlo E'uoapes[ V|||., Lujza u.5U. |. em.Jo' szam alatt| 1szooas
22,00 m2 alapterí.j|etÍÍ, komfortos Iakásának forgaImi értéke:
3.660.000,-Ft. A Iakások kozcjtti forgalmi értékkti|ĺjnbcjzet:
2.090.000,-Ft. A pá|yáző a Zo%-ának megfizetését vál|alta, azaz
418.000,-Ft-ot.

második

A bér|ó a Budapest V|||., Diőszeghy S' u. 18. |||. em. 9' szám alatt'
1,5 szobás, komfortos komfortfokozat , 36,00 m2 a|apterti|et
|akásának forgaImi értéke: 3.740.000,-FT. A forgaImi érték
ktj|onbtjzet 3.070.000,-Ft. A bér|ó a ki'i|onbozet to%-ának a

megfizetését vá| |alta, azaz 307.000,-Ft-ot.

nem érkezett pá|yá

2. szőm(l melléklet

zati ajánIat

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza


