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Ti sztelt Váro s gazdálkodás i és Pénzügyi B izottság !

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismerÚetése:

A Budapest VIII. keľĹilet, villám u.] szźlma|attitźrsashtu 3016i10.000 tulajđoni hányaddal
rendelkező magántulajdonosa,I-, azingat|analapitő okiľatának II/A.,,Kĺjzös
tulajdonú ingatlanľészek'' VI. pontjában rogzitett 3,54 fiŕ J- valamint a VII.
pontjában rogzített 2|0,9I m2 -- (hasznos alapteľület 57 m2) megvásárlása érdekében
megkereste a tźlrsasház közösségét. A vétel célja a meglévő lakásának (-számú albetét)

bővítése, tekintettel arľa, hogy abban-élnek mindösszesen 60 m2.en,

2 szobában.

A Budapest VIII. kęrĹilet, Villám v.O szźrrl a|atll'- heIyrajzi számu lakóépület
alapíto okirata 2003.júIius |4-ike\tezéssel kerĹilt bejegyzésre a Budapest 1. számú Kcjrzeti
FöIdhivatal által. A taľsasház 2 db a|betéttel (lakássď) jött létre az a|ábbiak szerint:

- 1. sorszámon.Ĺ szćmlu lakĺás 60 m2 alapterülettel, a közös tulajdonból 3016/10.000
lrányacldal,

- 2. sorszámon:,ĺ-,szźlmu múteremlakás 139m2 alapteľülettel, a közös tulajdonból
6984/ 1 0. 000 hányaddal kerĺiltek felvételre.

Az)albetét tulajdonosa-, míg aĺDalbetét az onkormányzat képezi. A!
számu albetét, jelenlegi béľlője rlr szobľászmtĺvész. A bértő kijelölése a Magyar
Al kotóműv észeti Közhasznri Nonpľoťrt Kft . által tĺjrténik.

A társashaz közgytĺlése az}szźlmú albetét tulajdonosa- közös ttrlajdonú
részek megvásárlásának kéľelnlét f014. októbeľ l4-én rnegtartott ülésén ttlrgya|ta, Az
önkoľmányzati tulajdon jelenlévő képviselője fęlhatalmazása korlátozottsága miatt

fiogosultság hiányában) taľtózkodott és bejelentette, hogy dontés céljából a vételi ajánlat és

egyéb doktrmentáció becsatolásával előteľjesztés készĹil az Örrkormźnyzat illetékes bizottsága
részéte.

A táľsasház kozos képviselete jelezte' lrogy újabb közgyűlést kívánnak tartani a 20|4.
október I 4 - én nre gtartott ĺilésén tár gy a|t. Ja''- kére lmét i l leto en.



Fentiekĺe tekintettel az alábbi dontések meghozata|ttban sziikséges Tisĺelt Bizottság

felhatalmazása.

A kétlakásos tiĺĺsasházl ésl számú albetétek feletti bruttó zI4,45 ľr.J aIapteľĺileĺi (hasznos

alapteľĹilet 57 fiŕ), köz<js tulajdonban lévő Ľ)lakasbővítés céljából, bruttó 3.400.000'-

Ft vetelaréĺ kívánjal- (a továbbiakban: vevő) megvenni.

A vevő az aďés-vétęIi szeruóďés aláírásakor előleget fizetne meg a társashaz tészéte 180.000'-

Ft értékben, illetve a véte|ár fennmaľadó részét a szerződés aláirásét kcivető 3 hónapon belül

egyenlítené ki a tĺĺľsashtz AXA Banknál vezetett 17000019-11693048 szálĺlil iizemeltetési

",k"la1*u' 
Vevő avételźr hátľalevő részének megfizetését banki köIcsĺinből ťĺnanszfuozná.

A vevő váI|alja az adts-véte|i szeruođés' az a|aprajz módosítás, az Ä|apítő okiĺat módosítás

költségét illetve az e|iđegenítéssel, illetve ingatlan-nyilvantaľtási bejegyzéssel kapcsolatosan

felmerĹilő összes ktiltséget.

Továbbá vá||a|ja a garanciźllis időn t,ű| - az építési engeđé|yeztetési dokumentáció a|apjarl

megá|lapítotl. _ a majd beépiteft -n feletti tetőszerkezet esetleges, jövőbeni javítási,

kańaĺt&tasi és felújítási munkál {taít, abban az esetben, haazigazolhatóan a,{Deépítéses
építési tevékenységgel összefiiggésben, a kivitęlezésből eľędően keletkezett.

A fentiek a|apján atźrsashtzkdltségvetésébe befolyó bevételből a táľsasház tulajdonközösség

váIIaIná, hogý a-eladása esetén, az abbő| befolyt vételaľ teljes ĺisszegéből (3.400.000'-

FĐ a o számú önkormányzati albetét feletti E által benyújtott

3.O37,7O0,- Ft összegű árajtn|ata a|apjźn, valamint a kémény kibélelése pedig a Kĺaszni Kft.

által leadott 239.000,- Ft + Áfa éľtékrí tlĺajźn|ataalapjtlnkeľüljön felújítasľa.

A Grifon Property Kft. 2014. szeptember 30-i keltezéssel. a taľsashazi közos illlajdonri
padlásteľére ingatlanfoľgalmi értékbecslést készített. A megvásáľolni kívánt teľiilet foľgalmi

e'tet" 3.450.000,- Ft 
-ĺlsszegben 

(fajlagos éľ: 60.000,- Ft/mz) került megá||apitásľa és

fü g getlen szakéĺtíĺ źl\tal j őv áhagyasľa.

Az önkormányzati tulajđon felettí tetoszerkezet műszaki allapota nem megfelelő, felújítása

már évek óta esedékes' A tźrsashálz az azoma|i hibákat e|háritja, đe a teljes felújításnak

költségeit (cca.3,4 millió Ft-ot) nem tudja kigazdálkođni. Pélđáu| a2012-es évben atźltsasház

źita| 779.944,- Ft értékben tetojavítási és bádogozási munkĺĺk (önkoľmányzati tulajdonĺész

felett) toľténtek.

A tźrsashta a kerületi felújítási pá|yázaton nem tud részt venni, meľt nem felel meg a
pá|yázati feltételeknek, mivel több mint 50 %-os az önkoľmányzati fulajdon rész, Az épület

teljes fedélszerkezetéĺek, tetőhéjalással és a kapcsolódó épületbádogos szerkezetek

fetújításanak pénzügyi fedezet biztosítĺĺsaľa megoldást jelenthet a teljes padlástéľ elađásából

befolyt vételár eľľe a célľa tĺirténó felhaszná|źsa. Az ĺinkormĺányzati &deket (mint tulajdonos

és kezelő) avéte|tr megti\apításánźi atető és a kémény teljes felújítiísnak költségeit (cca,3,4

millió Ft) kell szem előtt tartani.

^.f)koľlátozott 
megkĺizelíthetősége, azaz hogy a vevo tulajdonos lakĺĺsĺĺn (-

keľěsztül lehet feljutní. Az ingatlan mrĺemlék jellege miatt, annak megőľzése éľdekében külső

lépcső nem építhető, így a- önállóan nem forgalomképes és nem hasznosítható. A

-gyakorlatilag 

két potenciális vevője van, aTźrsasház két tulajdonosa.

Valamint a jogerős és végrehajtható - aIlbeépítésével kapcsolatos - építési engedély

a\apjáĺ végzendo kivitelezési munkálatok során a munkateľület átadás-átvételéhez az íngat|an

mindenkoľi tulajdono sai a hozzájarulásukat megadj ĺĺk.

!:j



Fentiek alapján javasoljuk a Tisĺelt Bizottságnak, hogy jaruljon hozzá a Budapest VIII.

keľĹilet, ViliaÍn,'.-.że'" a|attiTtrsashaz (Budapest, 2003. július 10. napjĺĺn kelt) alapíto

okiratának IVA. ',Közcis tulajdonú ingat1änľés,"k'' VI. .pontjában rogzitett 3,54 fiŕ

Űs)valamintaVII.pontjábanrogzitett21O,9I,,ŕsakcizöstu1ajdonba
n"ý","i ingatlanľészek közilí kiemeléséhez és ktilön tulajdonba való helyezéséhez, o|y

móäon, hogý a-ll) kiilĺin tulaj donában lévőGzamú albetéttel p lakás)'

aĺľrak elidegenítését és ingatlan-nyilvantaľtási bejegyzését követően egyesítésre kerü|ön.

il. A beterjesztés indoka:

A kĺjzös tulajdonú 

-r 
eľdegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|źra a Tisztelt

Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy atźrsasházaz elidegenítésből szźrmaző bevételt felújításra költse.

A felújítással, illetve annak pénnlgyi fedezetének biztosításával kapcsolatos dontés

meghožata|a plusz fedezetet nemigényel, az onkoľmźnyzatszźlmźrapénziigyi hatássalnincs.

Amennyiben az onkotmtnyzat nem adná felhatalmazástÍ az ingatlanľészek értékesítéséhez,

iĘy az onkormányzatot, mint a tarsasházban képviselt 69,84Yo-os tulajdonostársat - az

"gýeutont 
kötelezően ęlľendelendő felújítási munkĺĺltatok finanszírozása vonatkozásźtbarl _

2.374.560,- Ft célbefizetés terhelné. .l

Az aIapitő okiľat módosítlísának költségeit a magántulajdonos vál|alja.

IV. Jogszabályi köľnyezet:

A Budapest VIII. Keľiilet Józsefuarosi onkormtnyzat és a Kisfalu Józsefuaľosi

Yagyongäzdálkodó Kft. kozott létľejĺitt, 2015. januaľ 1. napjától hatályos,

"u{ýongu,dálkodási 
szerződés 184. pont b) alpontja a|apjän az eLóterjesztés tátgyttbarl a

Bizottság j o gosult dönteni.

A Vagyongazdźůkodási szerződés 184. pontja b) alpontja szerint ',... A Kisfalu Kft.: ...a

társashćni tetőtér tetőtéľrész)...étékesítésénél a magántulajdonosok tÓbbségének

hozzájźrulásaesetén _haazonkoľmányzattu|ajdonihźnyadanemhďadjameg a40%o-ot,az

onkormányzatnevében az értékesítéshez külön d<jntés nélkül hozzájaĺu|ását adhatja...''

Az onkormányzat vagyoniíľól' a vagyon feletti rendelkezési tulajdonosi jogok gyakorlásráľól

sző|ő 66/2012. (XII.-13.) szamú önkormányzati rendelet 50. $ (2) d) pontja a|apján a

Viírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság hozzájźruLásával lehet ,,,.. d tźlrsasházi közös

tuhjdónban lévő épiiletrészei felújításával kapcsolatban az onkormányzatľa, annak

köliségvetésében nem szerep\o pénzugyi kihatással jźróhat.ározatot elfogadni...''

Fentiek a|apjtnkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATÁRoZATI JAVASLAT

.......l20I5. (. . ..) számú Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Váľos$ażdakoda'i és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. feIhata\mazza az oltkormźnyzatí tulajdoni hányadot képviselő szeméIý, hogy a Budapest

VIII. keľület, Villrĺm u. (Dszám alatti társasház kcjvetkező kozgyulésén az alábbiak

szeľint szavazzon:



a. az onkoľmĺínyzat 6984/10.000 ĺjnkoľmźnyzati fulajdoni hźnyađa arźnyában

hozzźltrula Budapest VIII. keriilet, Villám u.l sztlmuTársasház (he|yĺajzi szźtm..

a; alapitő okiratának IIIA. ,,Kozös tulajdonú ingatlanĺészęk'' VI. pontjába1

rogzitett3,54mf-valamintaVII.pontjában.rogzített2I0,9|mz

-bruttó 

3.400. 000,- Ft vételaľérílllll ingatlan-nyilvantaľtás

szerinti tulaidonostiĺrs ŕészére történő értékesítéséhez. ,ij .",'S,

b. hozzájźm| a Budapest VIII. keriilet, Villáľn u.I szán a|atti taľsashaz Alapító
okiratanak módosításához azzaI, hogy az 1. a) pontban foglalt kĺizös fulajdonú

ingatlanĺészeknek a társashźa közös tulajdonából történő kiemeléssel egyidejűleg

fft külön tulajdonában lév*zámú albetéttel Olakás) keľiiljcĺn

egyesítésľe.

c. tźtmogatja, hogy az 1. a) pontban meghatarozott adts-vétęlből a Budapest VIII.

kerület,villámu.Oszámalattitérsashźzszźm|źĄátabefolytvételrĺľatfu sashźzbarl

ta\źihatő (} szźlmű önkormányzati albetét feletti I. valamint kémény

felújításra _ az e|őzętesen benyrij tott árajźnLatok alapjan - keľüljön felhasználásľa.

d. hozzájttru|,hogy jogeľős építési engedély birtokában ilbeépítésre keľĹiljĺln.

2. fetkéľi a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdźůkodó Kft-t, hogy alJDbeépítéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájźru|ast ađja ki, az ingatlan-nyilvantart.ísba történő

bejegyzéshez sztikséges módosított alapító okiratot, adasvételi szerzoďést és ahhoz

l.apcs-oloao dokumenfumokat a Budapést VIII. keriilet Józsefvarosi Önkormanyzat
nevében irja aIá.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Hataľido: 2015. február 16'

A döntés végrehajtásźltvégző szervezett egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kcjrét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététel módjaľa
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Tisztelettel:
Budapest, f0I5. február 2.

Kovács ottó
ugyvezető igazgatő

KÉszÍrprľp: KlsnaruKr.ľ

LpÍRľe: SzenÉNYl-NÁnl,sI Elrĺorp IRoDAVEZETo

PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYEL / Nplr'ĺ ĺcÉNyel, IGAZoLÁS:

ALJEGYZo 'll,n\ iri ,

gE]ľpRrpszľÉSRE ALKALMAS :

tSPu\ovtuott'. ,fl.'
Kł*o*,,.,,.łĺ.ť ú,^!+

Dn. KovÁcs Gĺtl

DANADA fuvÁN
e Venosc,łZDÁLKoDÁSl yI BlzorrsÁG ELNÖKE



Szerződés
közös tulajdonban lévő ingat|anrész kĹilön tulajdonba helyezéséről

és adás.véte|éről', va|amint ezzelösszefüggésben a Budapest Vl!l. ker.
Vil|á m utcĐz. Tá rsasház A|apító oki ratá nak módosításá ró|

me|y |étrejött egyrészről
Budapest Főváros Vll|. .kerületi Józsefvárosi önHormányzat (székhe|y: 108..' Budapest,

.....'.......'.; adószám: ..........'; statĺsztikaĺ számje|: ...................;

képviseIi Dr. Kocsis Máté polgármester), mint ,,tulajdonos,,, ĺlletve az adásvéte| tekintetében úgyis

mint,,eladó,,

másrészrő|

n-. szÜ|etési név: O (szÜ|etési he|y, idő:
anyjaneve:|IÚszemélyiazonosítóje||I..'........;|akcím:T

_adóazonosítóje|:.................),mint,,tulajdonos,,,i||etveazadásvételtekintetébenúgyis,
mint,,vevő,,

együttesen úgyis, mĺnt,,Felek,, kĺjzott az alu|írott napon és helyen az alábbife|téte|ek szerint.

I. Bevezető rende!kezések:
Szerződő Fe|ek rogzítik, hogy a Budapesten, 2003. július 1-0. napján ke|t A|apító okirattal |étrehozott,

Budapest, V|||. kerĹiletiĺlllrsz a|att nyi|vántartott, természetben ].089 Budapest, Villám utca

Oszám aIatt ta|á]ható Társasház tu|ajdonosai.

Fe|ek rogzítik továbbá, hogy a Társasház koz<is tu|ajdoni il|etőségeĺ kĺjzé tartozik, az Alapító okirat
A/1. pont Vl. és Vl|. alpontjában meghatározott 3,54 m2 terĹi|etű JIfDés a 21o,9t' mf
terü|etű J) melyben a Felek az osztat|an közös tuĺajdonbó| őket megi|lető hányad arányában

tulajdonosok, azaz Budapest V||l. keri.i|eti Józsefuárosi Önkormányzat.6984/70000,(-
pedĺg 3016/10000 arányban tu|ajdonos.

Szerződő Felek rogzítik, hogy a Budapesten,20,J'4. .. napján kelt............... sz. kĺizgyűlési

határozatérte|mébenakozöstu|ajdonban|évőOés.Éközostu|ajdonbóltorténő
kieme|ése és a Vevő kü|ön tu|ajdonában |évőGz. a|betétte|történő egyesítése, és egyúttal a Vevő

részére történő értékesítése me||ett d<jntöttek a jelen szerződésben meghatározott feltételek

melIett. A Budapest Főváros V||l. kerületi Józsefuárosĺ onkormányzat f0L4. ....... napján

ke|t ....... sz. képvise|őtestü|eti határozatávaI közös tu|ajdoni i||etőség kü|ön tulajdonba helyezéséhez

és az értékesítéshez hozzájáru|t. A kozgyűlési határozat a je|en szerződés 1. sz., mĘ a Képvise|ő.

testĹjleti határozat a je|en szerződés 2. sz' me|lék|ete'

|l.Ktizös tu|ajdonú 

- 

ésf- küliin tulajdoni albetétte| történő egyesítése és

adásvétele

tt.l. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a Budapest, V|||. ker. Vi||ám utcalTársasház |l/A. ,,Közos

tu|ajdonú ingat|anrészek,, Vl. pontjában rögzített 3,54 m2J-va|amint a V||. pontjában

rogzített flo,g1. mza-a közös tulajdonba he|yezett ingat|anrészek közü| kĺeme|ik és kĹi|ön

tu|ajdonba he|yezĺk o|y módon, hogy azt a Vevő tulajdonában |évő Budapest, V||l. kerÜ|eti
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ĺłrr.ľlrsz a|att nyi|vántartottĺlsz. a|betétte| egyesítĺk a ................... fö|dmérő által készített
és a jelen szerződés 3. sz. me|lék|etét képező vázrajznak megfe|elően. AzOsz. a|betét a|apterülete a

-. 

1,90 m feletti részének, azaz 57 mZ-nek a figyelembevéte|éve| 60 m2-rő| II7 mZ-re
változĺk.

lt.2. E|adó e|adja, Vevő pedig megvásáro|ja az 1.) pontban rész|etesen körülírt llŮ és

tingat|anrészbenazE|adótmegi||ető6984/7ooootulajdonĺhányadotésezzelaz
ingatlanrész 1'/I arányú tulajdonosává vá|ik. Vevő az ingatlanrészt megtekintette, azt a megismert,
je|en|egi á||apotban, kiürítve vásárolja meg. (Az adásvéte| tárgyát képező 6984/10000 tulajdoni
hányad a továbbiakban ingat|anrész megnevezésse|.)

||.2. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az ingatlanrész 1/1 tu|ajdoni i||etőségének forgalmi

értéke 3.400.o00,-Ft, azaz hárommillió-négyszázezer forint. Ennek megfe|e|ően az Eladó 6984/10000
tu|ajdoni i|letőségének forgalmi értéke 2.374'560,-tt, azaz kettőmi||ĺó-háromszázhetvennégyezer-
ötszázhatvan forint. Felek az onkormányzati tulajdonĺ il|etőség Véte|árát ennek megfe|e|ően, kĺizösen
z.374.560,-Ft, azaz kettőmi||ĺó-háromszázhetvennégyezer.ötszázhatvan forintban határozzák meg.

Vevőavéte|áraťazalábbiakszerintegyen|ítiki:''ĺ
t. *, .. i

ll.2.1. Vevő"a Véte|árbó| a jeIen szerződés ||.2.6. pontjában meghatározott hĺte|ígérvény átvéte|ét
követő 3 napon belü| megfĺzet 180.000,-Ft azaz száznyo|cvancezer forĺnt vételárelő|eget.

||.2.2. Yevő tájékoztatja az E|adót, hogy a Véte|árbó| fennmaradó z,794.56o,-Ft azaz kettőmil|ió-

egyszázkiIencvennégyezer-ĺjtszázhatvan forĺntot |egkésőbb a jelen szerződés aláírásátó| számított 3
hónapon belü|, azaz |egkésőbb 2ot4........... napjáig kĺjteles kiegyenlíteni Eladó részére.

t|.2.3. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a befolyt teljes Vételárat az Eladó a Társasház

rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy a Társasház tetőjének és kéményeinek felújítása,
va|amint a TársasházI sz. a|betétje egyĺk kéményének béle|ése kivĺtelezésre kerüljön a Fe|ek á|ta| a

je|en szerződés a|áírását mege|őzően egyeztetett és e|fogadott műszakĺ paraméterek és rész|etes

áraján|at a|apján, annak megfe|e|ő tartalommal. Továbbá megfizetésre kerü|jön a kémények

fe|újítása során śzi.ikségessé vá|ó kéményseprői nyi|atkozat beszerzésének kö|tsége, kéményenként

10.000 Ft, azaz 5 kémény vonatkozásában 50.000,- Ft. A felújításhoz a Vevő ĺs hozzájárul a'

Társasházbó| őt megillető közös tu|ajdoni hányaddal arányos mértékben, azazvá||a|ja, hogy a je|en

szerződés aláírását követő 3 hónapon be|ül, |egkésőbb 201,4' napjáig megfizet a Társasház

szám|ájára 1''025,44o,-Ft azaz egymi||ió-tízezerháromszázhatvan forintot a tető és kémény fe|újítás

cé|jára. Gerhát Ferenc egyéni vá||alkozó Fe|ek á|ta| e|fogadott, 2014. június 26. napján készített

árajánIata a jeIen szerződés 2. sz', mig a KrasŻnĺ Kft. Felek á|taI elfogadott,foL4, május 18' napján

készített árajánlata a jelen szerződés 3. sz. me||éklete.

Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a kivĺtelezésĺ munkákat a 2. sz. és 3.sz. mel|ék|etet képező

árajánIatok a|apján, az aján|atot adó vá||aIkozókkaI végeztetik e|.

tl.2.4. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy az ||.2.3. pontban rögzített fe|téte|t - tehát az Eladó részére

a jelen szerződés alapján befolyó vételárnak a fe|újítás céljára ttirténő rendeIkezésre bocsátást,

il|etve a Vevő részérő| a fe|újítási céllĺ 975.440,-Ft és a kéményseprői nyi|atkozat beszerzéséhez

szükséges 50.ooo,-Ft befizetését.t, a jelen szerződés o|yan |ényeges fe|tételének tekĺntik, ame|y

fe|téte| nélkül a je|en szerződést nem kötötték volna meg, és mely fe|tétel teljesülése né|kü| a jelen

szerződés nem te|jesi.i|.

Il.2.5. EIadó a ||.2.3. és ||.2.4' pontban rögzített rendeIkezések a|apján..kijelentĺ, hogy a Vételárat

közvet|enül a Társasház .................'.......... Bankná| vezetett szám|ájára kéri megfizetni, és

kijeIenti, hogy a Társasház szám|ájára történő fizetést a vételár fizetés te|jesítésének fogadja e|.



t|.2.6. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a Véte|árbó| fennmaradó f.I94,56o,-Ft hátralékot, va|amint

a fe|újításra a Társasház részére fizetendő L.ofs.44o,-tt cĺsszeget a Fundamenta Lakáskasszátó|

fe|vett Iakáscé|ú kölcsönből kívánja finanszírozni. A HiteIintézet az értékbecs|ést és a pozĺtív

hiteIbírá|atot kovetően a kö|csönösszeg folyósítására vonatľ<ozó köte|ezettségvá||a|ó nytľatkozatot _

hitelígérvényt - ad ki.

lI.2.7. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy amennyiben a Hite|intézet a Vevő részére a Vevőnek fe|

nem róható okból nem nyújtja az||.f,6. pontban meghatározott mértékű kö|csönt, ésaVevő ennek

okán a véte|árat kiegyen|íteni nem tudja, ezt nem tekintik a Vevőnek felróható szerződésszegésnek,

és az e|adó kártérítésre, kárta|anításra Vagy egyéb jogcímen történő pénzkövete|ésre nem vá|ik
jogosu|ttá' Vevő ebben az esetben jogosu|t e je|en adásvéteIi szerződéstő| egyo|dalú, írásbeli, az

E|adó jeIen szerződés fejlécében feltÜntetett címére tértivevényes levé|ben megkÜldött

nyĺ|atkozattal e|á||ni, E|adó pedig köteles az addĺg átvett vételárrészt Vevőnek visszafizetni.

l|.2.8. Fe|ek tudomásuI veszik, hogy a HiteIintézet a kölcsönbő| finanszírozott vételárrészt az

önerőbő| finanszírozott véte|árrészek kifizetését kovetően, közvetlenül az Eladó részére egyen|íti ki.

Az E|adó a je|en szerződés ||.2.3., ||.2.4. és l|.2.5 pontjában fog|alt rende|kezésekre tekintette| a

fizetést a Budapest V||l. kerü|et Vi||ám utcaĹTársasház .. Bankná| Vezetett

számú bankszámlájára történő bankĺ átuta|ással kéri teljesíteni.
Vevő nyi|atkozik, hogy a Fundamenta Lakáskasszátó| a felújításhoz igénye|t I,of5.44a,.tt fĺzetését

szintén a Budapest V|||. kerii|et Vi||ám utca|DTársasház .. BanknáĺVezetett
számú bankszám|ájára történő banki átuta|ássaI kéri teljesíteni.

Il.2.9. E|adó köte|ezettséget vá||aI arra, hogy - a jelen szerződésben válla|takon túlmenően is -
mĺnden ésszerű nyi|atkozatot megtesz (ĺdeértve a Fundamenta Lakáskassza á|taI megkívánt tarta|mú

eset|eges módosítást) annak érdekében, hogy a Vevő a ktj|csonfe|véte|ét és a kĺjlcsönbő|

finanszírozandó véte|árrészlet és fe|újításĺ cé|befizetés határidőben történő fo|yósítását e|ősegítse.

Il.3. Szerződő fe|ek rögzítik, hogy az ingatlanrész Vevő részére történő birtokba bocsátására a véte|ár

hiánytalan kiegyenlítésével egyező napon kerü| sor. Vevő a birtokbaadás időpontjától kezdve é|vezĺ

az ingat|anrész hasznait és vise|i annak terheit, va|amint ettő| az időponttó| szál| át Vevőre a

kárveszély.
Felek a birtokbaadás konkrét időpontját e|őzetesen egyeztetik egymássa|.

l|.4. EIadó kijelenti, hogy az ingat|anrészben meg|évő 6984/10000 tuIajdoni hányad Vonatkozásában

szavatosságot vá||aI annak per-, teher- és igénymentességéért, ugyanakkor köte|ezettséget vá||a|

arra is, hogy azt per-, teher- és igénymentesen adja a Vevő birtokába a je|en szerződés 6. pontjában

rogzített időpontban.

ll.5. EIadó a jeIen szerződés a|áírásávaI egyĺdejĹíleg fe|tétlen és vĺsszavonhatat|an hozzájáruĺását adja

írásban, ingat|an-nyitvántartási bejegyzésre alkaImas, kü|ĺĺn íven szövegezett okiratban ahhoz, hogy a

Vevő tu|ajdonjogát 7/1 arányban, adásvétel jogcímen az ingat|an-nyi|vántartásba bejegyeztesse a

Budapest V|||. kerüĺetiíhrsz a|atti, Budapest Vl||. kerü|et Vĺl|ám uíTársasháJJĐ
hrszalattnyĺlvántartottalbetétjéve|egyesített-éűĺngat|anrészekEladó
tulajdonában lévő 6984/].0000 tuIajdoni hányadára. E|adó fe|tétlen és visszavonhatat|an

hozzájáru|ását ad;a továbbá ahhoz is, hogy a Vevő tu|ajdonába n |évő, Budapest V||l. kerü|etĺC
hrsz a|att nyilvántartottOsz. albetét terü|etének 60 mLtő| L17 mf-re, il|etve a Vevőt megi||ető

tuIajdoni hányadnak 30].6/10000 -rő| 4569l10000 tu|ajdonĺ hányadra változása alapító okirat

módosítás és adásvétel jogcímén az ingat|an-nyi|vántartásba bejegyzésre kerli|jön. (Bejegyzési

engedé|y)



Il.6. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy E|adó a jelen szerződés alkalmával készített és aláírt, a 8.

pontban körü|írt nyi|atkozatot, a Bejegyzési engedé|yt, az okĺratot el|enjegyző Dr. Szabó D. Zsuzsanna

ügyvédnél, kĹi|ön okiratba fog|a|t letéti szerződésse| |etétbe helyezi a következő rendeIkezésse|:

A Bejegyzési engedé|yt az e|járo tigyvéd a véte|ár Il.2.6. pontban körü|írt banki ,,hite|ígérvény,, 1
pé|dánya részére történő átadását követően köteles kĺadni a Felek részére 1-1 eredeti példányban,

i||ető|eg egyúttaI köteles benyújtani megfe|e|ő pé|dányszámban azt a Budapesti 1. sz. Fö|dhivata|hoz

kérve a Vevő tulajdonjogának 1/1 arányban történő bejegyzését a jelen adásvéte| tárgyát képező
ingatIanrészre.
E|járó ügyvéd a Bejegyzési engedé|y letétbe helyezéséről sztikség szerint letéti igazo|ást á||ít ki a
Vevő, i||etve a Fundamenta Lakáskassza fe|é.

tl.7. Fe|ek a jelen szerződés aláírásáva| közösen kérik a Budapesti 1-. sz' Foldhivatalt, hogy a Vevő

tu|ajdonjogának bejegyzését az1997. évi CXL| tv. 47/^ 5 (1) bek' b/ pontja alapján a Bejegyzési

engedé|y benyújtásáig, de |egfeljebb 6 hónapig tartsa függőben.

lI.8. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a bankkö|csön fo|yósítását ktjvetően egyikőjük sem jogosu|t a

jeIen szerződéstő| e|á|lni, Vagy a szerződést bármilyen módon megszüntetni, felbontani. Ezek a jogok

csak a Fundamenta Lakáskassza írásbe|i hozzájáru|ásáva| gyakoro|hatók. A Hĺte|intézet írásbe|i

hozzájáru|ása né|ki.iI a szerződés feIbontása, megszÜntetése, vagy az e|ál|ás a bankkö|csön

fo |yósítását kovetően érvényesen nem gya koro|ható.

It.9. FeIek megál|apodnak abban, hogy a vételár i||etve a Vevő álta| a Társasház bankszám|ájára

befizetett fe|újítási célú befĺzetést Társasház szám|áján történt jóváírását követően ha|adékta|anuI

e|járnak a közos képvise|őné| annak érdekében, hogy a fe|újítási munkákra vonatkozó vál]a|kozásĺ

szerződést a Fe|ek á|tal e|őzetesen kivá|asztott vál|a|kozóva| a Társasház nevében megkösse és a
munkákat a vá||alkozó megkezdje. Vevő vá|lalja, hogy a vá||a|kozóval történő kapcso|attartásban, a

vá|laIkozó utasításokkaI torténő el|átásában, az építési munkák el|enőrzésében és az egész

munkafo|yamat irányításában, szervezésében közreműködik, igény esetén e|jár a kozös képvĺse|ő

helyett.

Il.10. E|adó kije|enti, hogy tudomássaI bír arról a tényrő|, hogy Vevő a megvásáro|t illD
beépítĺ, abban az !,9O m feletti részek figye|embevéte|éVeI számított kb. 57 m2 hasznos a|apterü|etű

|akrészt kíván kialakítanĺ, ehhez, i||etve az ezzel kapcsolatos va|amennyi építési munkához - ideértve

a kozos tu|ajdont érintő építési munkákat is - hozzájárul. Eladó hozzájáru| továbbá ahhoz, hogy Vevő

az építkezés időszakában az építőanyagokat, építkezési segédanyagokat a közös terü|eten táro|ja

azza|, hogy Vevő koteles a kozos terü|etet a haszná|at - építkezés - után az eredetinek megfe|elően

visszaá|lítanĺ. E|adó vá||a|ja, hogy a tervezett építőipari kivite|ezési tevékenységge| kapcso|atban a

vonatkozó jogszabályokban e|őírt nyilatkozatát az építtető kérésére 5 napon be|ĺ.il kĺadja.

Fe|ek rögzítik, hogy a fenti hozzájáru|ás il|etve kote|ezettségvá|la|ás az Eladó jogutódjára , azaz a,l)sz,
a lbetét mindenkorĺ tu|ajdonosára ĺs kiterjed.

lt.11. Vevő vá||a|ja, hogy az építésĺ munkákat az építésĺ engedélynek megfe|e|ően, a vonatkozó
jogszabályok, műszaki e|őírások, szabványok betartásávaI végzí el.

l|.l2.Vevő vál|a|ja, hogy a1!lfentiek szerint be nem épített terÜ|etén a bejárást biztosÍtja a

szÜ kséges e| |enőrzések, javítások ...stb' e|végzése cé|já ra.



)

l|.13. Fe|ek megál|apodnak abban, hogy a je|en adáwéte|i szerződés megkötésével fe|merülő

ko|tségek, va|amint a tu|ajdon átruházássa| kapcso|atos vagyonszerzési il|eték és eljárási díj a Vevőt

terheli.

Il.14. Felek rogzítik, hogy a 176/2oos. (V|.30.) Korm. rend. értelmében a je|en adásvétel tárgyát

képező ingat|an átruházása esetén kötelező az energetikai tanúsítvány beszerzése. Eladó a je|en

szerződés a|áírásávaI egyidejű|eg átadja a Vevő részére az ingat|an energetikai tanúsítványát, Vevő

pedig a jeIen szerződés aláírásávaI igazolja annak átvéte|ét. Az energetikai tanťlsitvány azonosító

száma: HET .............

||.15. Vevő kije|enti, hogy magyar á||ampolgár, te|jes cse|ekvőképességgeI rendeIkezik,

tuIajdonszerzésĺ képességét jogszabá|yok nem akadá|yozzák, iIletve nem kor|átozzák, E|adő kijelenti,

hogy Magya rország területén |évő he|yi önkormányzat, tulajdon-átruházási képességét jogszabá|yok

nem akadályozzák, iIletve nem korlátozzák.

lll. Budapest VtIl. kerületi, Vil|ám utca JTársasház Alapító okiratának módosítása

lll.1. Szerződő Fe|ek a Budapesten, 2003' jú|ius 10. napján ke|t A|apító okiratta| |étrehozott,

Budapest, VIl|. kerÜ|etillhrsz alatt nyi|vántartott, ,,Budapest, Vl||. Vil|ám utcaGzám,,
elnevezésű Társasház Alapító okiratát alll!és ĺl|fkĺizös tu|ajdonú ingatlanrészek

közÜ| torténő kieme|ésére és afiz. albetétteI történő egyesítése okán a jeIen szerződésben fog|alt

ta rta lom mal módosítják.

ll|.2. Fe|ek rogzítĺk, hogy a1|!f teljes a|apterü|ete all|Il)együtt zL4, 45 m2, ebből

az1-,9o m beImagasság feletti_ hasznos - alapterülete 57,00 mf. Aasz. aIbetét terü|etének

módosítása során az 1,90m fe|ettia|apteríi|et, azaz57 m2 kerĹi|figyelembe véte|re.

|l|.3.Fe|ekrögzítíktovábbá,hogyaI-tartoZótu|ajdonihányadŰL,90mfe|etti
területe, azaz 57 m2 hasznos terü|et a|apu|vételéveI kerÜlt meghatározásra.

lIl.4. Szerződő Fe|ek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés ||.2., l||.1.-|||'3. pontja alapján

Társasház Alapító okiratának ||. rész Al1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A.) Közös tulajdonú ingatlonrészek:

1-. A tulajdonostđrsok közös tulojdonóbon maradnak:

Telek
Pincelejóró
Tőroló
Udvor
Fedett udvar
Az épütet olopozősa, felmenő falszerkezetei, pillérek és

kéménypillérek
Födémszerkezetek, đthidoIósok és kivóltdsok, lépcsőszerkezetek

Az épütet fedélszerkezete tetőhéjalóssal és o kapcsolódó

é p ü l etbód og os sze rkezete kke I

Homlokzotok tóbazatképzéssel és o kapcsolódó épt)letbddogos

szerkezetekkel

H oml okzoti ny íl ó szó rósze rkezete k, é püIetaszta l os, é p ü letla kotos

é s é p ü letb ó d og os sze rkezete k

7332 m2

4,60 m2
79,26 m2
1-040 m2
74,74 m2
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Xt. Kozös helyiségek nyílőszórószerkezetei, fal- és podtóburkolatai
Xll. Jórdók, kerÍtések
nll. Vízvezeték hdlózot oz ingatlanra voló bekötéstől a külön

t u l aj d o n i i I I etősé g e k b e cs atlokozó v e zeté kéig, o kijztjs
hosznőlatú helyiségek vezetékei, felszerelési tórgyoi és
szerelvényei

nv. Szennyvízvezeték hólóząt az ingatlonra való bekijtéstőI a külijn
tulajdoni illetőségek becsotlakozó vezetékéig, a közös
h aszn ó l otú helyisé g e k vezetéke i

Xv. Elektromos hólózot az ingatlanra való becsatlakozóstól a külön

tulajdoni illetőségek elektromos fogyosztósmérő óróig, a közös
hasznólat(t helyiségek elektromos vezetékei, felszerelési tárgyoi
és szerelvényei

XVl' Gőzbekötés olap-, felszdlló vezetékek a kijlön tulajdoni
illetőségek gózmérő órőjóig, a közös helyiségek gózvezetékei és
szereIvényei

A kozös tulajdon 10000/1.0000, ozoz tĺzezer/tízezer tulajdoni hdnyadból óll. A Tórsashđzhoz összesen

2 külön tulajdonú ingatlon (albetét) tartozik.

|||.2. Szerződő Fe|ek az A|apító okirat ||. rész B.) pontját az a|ábbĺak szerĺnt módosítják:

B.) Külon tulojdonú ingatlanok

Az egyes tulajdonostdrsak ktjlön tulajdondbo kerülnek a következő, ťermészetben megosztott
helyiség-egyĺjttesek ozok tartozékaival, tovóbbd a közös tulojdonú ingotlanrészekből hozzdjuk tartozó

tulajdoni iIletőséggel együtt. A kijlön tulajdonú ingatlanrészekre a tulajdonostórsakot elővđsđrlósijog
illetimeg.

ł}Z'g]bq!é!
A terven 7. sorszómmal jelöIt, Budapest Vtlt. ker.lal,)nrsz olott felvett, természetben

Budapest Vtll, Villóm utca(JJJD sz. olatti lakős, mely előszoba (9,49 m2), 2 szobo (19,38 m2

és 78,79 m2), konyha (6,76 m2), fürdőszoba (4,43 m2), WC (7,35 m2), (egyéb helyiség 57,00 m2)

helyiségekből óll, összesen 176,60 m2 alapterülettel. A lakós alapterülete kerekítve 117 m2, a
lakőshoz tortozĺk egy bejórati előlépcső és a fedett terdsz, volamint a közös tulajdonból 4569/10000
tulajdoni hónyad.

}z'g]-b9!ś!
A terven 2. sorszómmol jelölt, Budapest Vlll. ker.ehrsz olatt felvett, természetben

Budapest Vttt. Viltdm urcaaf-sz. alatti lakós, mely előszoba (14,58 m2), 3 szoba (25,49

m2, 1-3,72 és 75,70 m2) műterem (57,91 m2), konyha (6,89 m2), fürdőszoba (3,09 m2) és kozlekedő

(7,96 m2) helyiségekből óll, összesen 739,34 m2 alapterülettel. A lakds olaptertjlete kerekítve 739

m2, o lokóshoz tortozik egy bejórati előlépcső, valamint a közös tulajdonból 5429/10000 tulajdoni
hónyad.

Ill.5. Fe|ek kije|entik, hogy az Alapító okirat egyéb rende|kezéseit módosítani nem kívánják, azt

magukra nézve továbbra ĺs köte|ezőnek tekintik.

|V.7árő rende|kezések
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lV.l. Felek kije|entik, hogy a je|en szerződés a tárgyára vonatkozó megál|apodásuk va|amennyi

fe|téte|ét tartaImazza, a jelen szerződésbe nem fogla|t va|amennyi korábbi megá|lapodás hatályát

veszti.

lV.2. FeIek megállapodnak abban, hogy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:63.s (5.) bekezdés

rendelkezéseit nem aIkaImazzák.

!V.3. Fe|ek megá|lapodnak abban, hogy a je|en szerződés kizáró|ag a Felek kĺlzös megegyezéséve|,

írásban módosítható.

lV.4. Fe|ek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a

Polgári Törvénykönyvrő| szó|ó 2013. évi V. törvény, i||etve az ingat|an-nyi|vántartásra vonatkozó
jogszabá|yok rendelkezéseit tekintík ĺrányadónak.

lV.5. Szerződő felek a jelen szerződés eIkészítésére és e||enjegyzésére és az ĺl|etékes fo|dhivataI előtti

e|járásra megbízást adnak a dr. Szabó D. Zsuzsanna ügyvéd (Novák és Társaĺ Ügyvédĺ |roda, 1126

Budapest, Márvány u. 27.| részére. Dr. Szabó D. Zsuzsanna a szerződés e||enjegyzésével a megbízást

e|fogadja. Felek rögzítik, hogy a jogiigy|et kapcsán Budapest Főváros V|l|. kerü|eti Józseńĺáros

onkormányzatát .......... ... Ügyvéd (...................'......) képviselte, a|áírását eIlenjegyzésével

hiteIesíti.
Felek kijeIentik, hogr7 jeIen jogügy|etteI kapcsolatosan az e|járó ügyvédektő| mindennemű

tájékoztatást megkaptak, ideértve az ingatlan adásvéte|le| kapcsoĺatos adó és i||eték szabályokat ĺs.

Fe|ek a je|en szerződést egyben az ügyre vonatkozó tényváz|atként is e|fogadják, mĺután a szerződés

akaratukat tijkrözi.

!V.6. A jelen szerződés 7 o|da|on, eredeti pé|dányban készĹi|t. Felek je|en szerződést

e|o|vasták, azt megértették és mĺnt ügy|eti akaratukkal mindenben megegyezőt - az okiratot készítő

és e||enjegyző i.igyvéd e|őtt . he|ybenhagyóan aláírták.

Budapest, 2014.

A szerződést készítettem és el|enjegyzem, Budapesten, 2ot4. ...'..... .. napján
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||' PincelejárÓ 4'60 m2
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214,45n2
(1,90 m ĺe|etti: 57'00 m2)

(1,90 m alatti: 157 ,45 n2\
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Budapest, Vl||. Vi||ám utca]
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Késziilt: 2014.10. 14' 10 óra

KiizgyÍĺlés helye: Bp. VIII. keľ. or u. 8. Kisfalu Kft. Realteam iroda
Jelen vannak: Tulajdonosok a mellékeIt jelenléti ív a|apján

Kovács Anita
Szerényi-Nánási Emőkę

REALTEAM Thk. Ir.
Kisfalu Kft.

Dr. Szabó Zsuzsama Ügyvédnő E képviseletébęn

Tárgy: Bp. Villám u.Osz. táľsasház rendkívüli kiizgyíĺlése.

Napirendi pontok:
1 . ) Kĺizgýlési tisztségviselők me gválas ńása.
2.) Közös tulajdonú Ü elidegenítése
3.) Tető felújíüís

A megjelent tulajdoni hányad 10.000/10.000 th., mely aIap1tln a rendkíviili
közgyíĺ lé s határ ozatkép es.

1 . ) Kozg}r(ílési tisztségviselők megválasztása
Kovács Anita j avaslatot tesz a tisztségviselők személyére.
|. sz. határożat
A kłizgyűlés 10.000/10.000 th. egyhangrĺ ,,igen'' szavazatta| elfogadja
Kovács Anitát |evezető elniiknek és jegyzőkiinywezetőnek, valamint
Szerényi.NánásiEmőkét,ésEjegyzőkönyvhitetesítőknek.

2.) Közös tulaidonú tętőtér elidegenítése
Levęzętő elncik átadjaaszőtDr. Szabó Zsuzsanrla Ügyvédnő részére. aki szóban
is ismeľteti amźlr e|oző|egbenýjtott vételí ajánlatot.

- 

aI sz. lakás tulajdonosa megvásárolni kívánja Iakása
felett taláIhatő, a társashźz közös osztat|an tulajdonú 214,45 m2 bruttó
alapterületűFés (melyből 57 m2 a hasznos, beépíthető
terület), melyért 3 .4 0 0. 0 0 0. -Ft Vétel árat tud felaj ánlanl.
A megjelentek a vétęli szándék hosszas átbeszélést követően aZ alábbi
határozatothozzák:
2. sz. határozat
A kiizgyűlés 3.0l'6/10.000 th. ,,igen'' és 6.984/10.000 th. ,,tartőzkodás''
mellett űgy hatźlroz, hogy a társash źn} és l számrĺ albetét feletti bruttó
21,4,45 mf alapterĺiletű (hasznos alapterület 57 m2) 1-lll és

äazalattalévőtulajdonosnak,3.400.000.-Ftvéte|árért
értékesíti, az a|ábbiak szerint:

Ą
(H h ,-;ĺtr'

ČF:a;-. \bitĄ
fuirx- L-' \il\ĺ



J/-!

Az tinkormányzat hozzájźlľulásával u ĺ} számrĺ lakás tu|ajdonosa az
adás-véteľ szeľződés aláíľásakor előleg et ťlzet meg a társasház részéľe
180.000.-F't értékben. A véte|źr fennmaradó része a szerzódés atáíľását
ktivető 3 hónapon betĺil keriil megfizetésľe a táľsasház AxA Banknál
vezetett 1 70 000 1 9 -1.1 6930 48 szám ú ĺizemeltetési szá m|ájára.

A Vevő fulajdonjogának bcjegyzósóhez történő hozzájáľutó n)'ilatkozat, a
Bejegyzé5i engedély, iigyvédi letétbe keľül, melyet az eljáľó ügľéd a
mellékelt adásvételi szerződés és tź.ľsashá,z alapító okirat módosítás tervezet
II.2.6. Pontban kłiriilírt banki ,,hitelígérvény'' 1 pétdánya részére tłiľténő
átadását követően ktiteles kiadni a Felek részéľe 1.1 eľedeti példányban.
Illetőleg egyrĺttal kiiteles benyríjtani megfelelő példányszámban az itletékes
ffilđhivatalhoz.

^z 
önkoľmányzati tulajdon jelenlévő képviselője felhatalmazása

koľlátozottsága miatt (iogosultság hiányában) tartőzkodott és bejelentette,
hogy dtintés céljából a.vételi ajántat és egyéb dokumentáciő becsatolásával
előterj es2tés késziil az onko rmányzat illetékes bizottság a részér e.
A 

-l. 
számú lakás tulajdonosa vállatja az adás-vételi szerződés, az

alapľajz módosítás, xz Alapító okirat mĺídosítás ktiltségét illetve az
elidegenítéssel kapcsolatosan felmeriilő összes kiiltséget.
Továbbá váilalja a gaľanciális időn túl - az építési engedélyeztetési
dokumenÉció ĺapján megállapított _ a majd neépĺtett 

- 

feletti
tetőszerlę2ę1 esetleges, jövőbeni javítási, kaľbantartási és felújítási
munkálatait, abban az esetben, ha az igazo|hatőan a Űbeépítéses
építési tevékenységgel łisszefiiggésben, a kivitelezésből eľedően keletkezett.
Valamint a jogerős és végrehajthatĺí . a-,nbeépítésével kapcsolatos _
építési engedély alapján végzendő kivitelezési munkálatok soľán a
munkateľület átadás-áúvételéhez az ingatlan mindenkori tulajdonosai a
hozzájárulásukat m egadj ák.

megvételére felajánlott 3.400.000.-Ft-ból az.
számú önkormányzati albetét feletti tetőtész kerĹilne felújításra Gerhát Feľenc

:l91:Tsen benffitott bruttó 3.037.700.-Ft összegiĺ, továbbá egy kémény
kibélelésre a Krasmi Kft. áttal leadott f39.000.-Ft + Afa értékut árajtnlata
alapján. . '|l r':''

A közgy616s 3.01ó/10.000 th. ,,igen'' és 6.984/10.000 th. ,,tartőzkodás''
mellett rigy határoz, hogy a |Ü eladásánalďéľtékesítésének pozitív
elbírálása esetén a befolyt vételáľbó| az 2. számű önkoľmányzati albetét
feletti fn felújítása Geľhát Ferenc áita| benyrĺjtott 3.037.700..Ft

ii::""gű árajánlata alapján tłirténjen, a kémény kibélelése pedig Kľaszni
Kft. által leadott 239.000..Ft + Áfa éľtékű árajánlata alapján.

,aWú^

2

3.) Tető felúiítás

gÍ1,ľ-
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A napirendi pontok átbeszélése után 

- 

elmondja, hogy
indokoltnak tĄa, hogy a tető felújítás megkezdése előtt, majdan at
beépítése előtt újból a közös képviselet és az önkormányzati házkezelőség,
valamint a tulajdonostáľs jelenlétében állapotfelmérés készülhessen az
onkormányzati fulajdon vonatkozásában, me|yhez az onkormányzat
hozzájźlrulását kéri.
Az építészeti tervďokumenÍáció elkészítésével megbízott építész tiltali fęlméľés
szükséges az onkormányzati illetőségű lakás vonatkozásában a
tervdokumęntáció elkészítés éhez, melyhez szintén az onkormányzat
hozzájźĺruIásátkéri a lakásba való bejutás _ felmérés elvégzése céljából.

E'gyéb kérdés nem éľkezLk, így Kovács Anita megköszöni a részvételt és 11.00-
kor bezárja a kozgyűlést.

Kmf.

.ĺA|

W,.*ĺp...łj*t
Kovács Anita

Lev ezető elntĺk és j egyzőkönywezető

-

J egy z(ikonyv h i tel es ítő

3
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INGÁTĹANFoRGÁI,MI SZA'KVELEMĐNY

a 1089 BudapesĄ Villám utcaĺDsz" alatti,

-hľsz-ú' 

kéttakísos táľsasház felett elhelyezkedő, táľsashlĺzĺ kłĺzłis
l 'IéYő tfoľgelryĺ éľtékérőt

tulajdonban

$iészítette

Készťilt

: ToľonyÍ Ferenc
Ín gatlanfoľgalľd értékbecslő
névjegyzék szám; 5234398f

: 1példányban

ji $ :,łi;;ĺ-i :-$':l':;;.

: :':.;il:.:'; Z0lł ORI 0l ,-ił'
:.,íit.j];::':; 1lu kN.', ag

Budapest, 2014' szeptembeľ 38.

ľI-ll39Budapest,Váciút95.!'e.ľ.:.,,36'(1)2709086Fąx:1j5(I)27ogJ87ł.mäiĺ:



ł
ś

ĺ
!
ĺ

GRľFT oN
l:ľĺ:iłt:ítť

ÉnľÉnnĺrs oSszEFoGI-ALo ADATLAP
AZ INGATLAN F0RGALMI ÉnľBxÉnol

MEGBÍZÓ
Kisfalu Józsefvarosi V Kft.

MEGBÍZÁS TÁRGYA
Az értékęlt i megnevezése

Áz INGATLAN CÍME És azorĺosÍľÁs,ł'
Település (vaľos, kertilęt, váľosrész)
Utca" hźmzám, emelet, ajtó
Hľsz'

: Budapest VIII. keľiileą Tisztviselőtelep
:VillĹmutcalt

TITLAJDONVISZONYOK
Tulaj donos fu adlástémél) : Táľsashazi közös tutrajđon

ľnľÉnolT ERDEKELTSÉG

ÉnvpnľBssÉ'G szämított 180

Á.z INGATLAN FÓBB JELĺ'EI\,íZőI

|nsatlan típusa
Epületen szintosztiísa
Közrnťi-ell átottsáe (padlástér)
Kĺĺzmĺi-ellátottsag (társashaz)
Padláster aĺapteľĹilete alaprajz szerint
Padlástét hasznos alapteľülete alapľajz szeľínt

ilE
pince + fi)ldszint, beépíthetô padlrásténel
köaľrrlnélktiĺi
ĺjsszklzmlives
2lABl mz
5? tŕ

ÉnľÉrBĺÉs
É*ekelés ďkďmazott módszere : ĺjsszehasonlító és kŕiltség alapú etremzés
Eľtékelés :2414. szeptember 30.

MEGÁI'LÁ.PÍľoľľ Énľnr
Á' negvásáľolni kívánt padlástéľ foľgalľri éľtéke: 3.450.000,. Ft,

az ąz H ó r o mmÍI Iió. n é gy s zúziitv e n e ze ľ
foľint

i éľték ; ó0.000.-Ft/m2

Budapest, 2Ü14. szeptembeľ 30.

Készítefte:

GĺifĚon Fľ*per"ĺy KíÝ'
1,!39 Eĺĺ1ap*st. ../*ci ut 95
Ąĺj*s:ái:r. 2i$79n?6"?-4i

cg.: {1-Ü9.93iiíjś.4'

\]š--.*n

Toľonyi Feľenc
Ingatlanfoľgalmi éľtékbecslő
Névj egyzéks zám: 523 43 9 02

H.l l39 Budapest' váci út 95.
i'1!:p j.:c.r!ŁQ sÍIf tolj.l..!;
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l. ĺ..sz.ł.nÉnľll ĺrmľnís ľÁncv A,, 

^ZÉnľuot,És 
cpua

A Kĺsfalu VaglongazdáIkođó Kfŕ. rnegbíĺa a Gľifrou Pľopeľty Kft-t a 1089 Budapest,
Villám utcaOszám ďatti'I}ľsz-ú ingatlanon, társasházi kiĺzös tulajdonbanlévő
padlástéľ érték€lésével.

Az ingatlanértěkelés célja az íngatlanré.tzforgalmi értékźnek amegáIlapítasa.

2. 
^9Z'^KśIRTÓIVIZSGÁI,ATMÓĐSZERE 

flj:ś't!'

2"I, Áz éłtéhelěsř szabólyzat, jogszabúIy, amelynek ruegfelelően azértźkelěs készíi7

Az íngatlanértékelő adatlap a foľgalmi éĺék egyszeľiisített dokumentálási foľrnában tórténő
megálIapítasa. A vonatkozó - a Maryaľ Ingatlanforga|mazćk Szövetsége szakmai
bizottsáęa álta! kidolgozstt'- aján|ásoknak megfelelően, az abban megh aÍározotteljárásokat
követve, az Állfuszkoz Étékelők Euľópai Csopoľfja (TEGovA'szakmai lĺtnrutatásď
szerint, az mgab|anjellegére tekintettel a piaci adatok összehasonlító etemzesén alapu|ó
módszeľt és a hozam alapri módszeľt alkalmaztuk. Az éľtékelésnél figyelembe vetĹĹĺk a
?5 l 1997 . CXi' 1.) PM és az 54l 1997, tfi . l) FM sz. ľendeleteket. Az atkalmazott módszer és
a levont követkeaetések éľtelmezése ezekben a jogszabályokban és inínymutatásokban
rögzítettęk frryelembevéteÍéve|, az ott meghatáľozottak szeľint éľtendők.

2.2. A szakértői jelentěsben hasxnáIł éľtćkfaruĺák, móđszerek megnevezése

Figyelemmel az értékelendő ingatlan sajátosságairą tovĺábbá az értékelés cn]rjáĺa az
éľtékelési gyakorlatban basznělt eljráľások ktlzÍil ą vízsgált ingatlan esetébeo a piaci
infoľmációk elemzésére épiilő ĺisszehasonlító módszert és a köItség alapú becslest
alkalmaztuk

2,3. Helyszíníszemle és Ídőpantja

I{elyszíni szemle időpon1ia

2,4, Felhusznólt dokumentumok

:2014. ľzeptember 30.

- társasház a|apító okirat
- térképm:ĺsolat
- ďaprajzok

Az ingat|anľól fenyképfęIvéteĺek késztiltek, melyeket mellékletként csatoltunk

H.| 139 Budapest Vácí út 95.
'': j i' pĺGEerty.-. Eĺif tu'. t'.ľ



Érükett ingatlan: 1089 Budapest, ýiIIáłl1 utcą(-
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3, ÄZ INGATŁÁN ISMERTETESE

3.1. IngaÍlan-nyíIvdntartđsi adatoh, pađlđstér (adatak ł tärsashdz ďapító okiłat szerżnt)

Telepiilés : Budapest VIiI. keriilet
Besoľolĺís : bęlteĺilđ
Cím : Villám utca(D
Helyľajzi szám :ĺID
rvĺesnelęzęse :a}
Teriilet : f10'9I tŕ *
Tulajđonos (ok) : Villám utca(Darsashaz Ul tulajđoni hanyad

*AJII 
Fasznos, araz 1,9 móteľ be|magasság feteúti teľĺilete a csatolt alapľaiz

alapján: 57 mf.

3.Z. Az Íngatlnn elhelyezkedése, őItalános leírúsa

Az éĺtékęlésbe vont ingatlan Buđapest VII[. keľĹiletében, Tisztvíselőtelep elnevezesii
váľosľészben, a Vajda Péteľ útľól nyĺIó Villĺám utcában találbató. Az ingatlan a főváros
központjátil kb. l-2 kilométeten belĺil helyezkeđik el. Kömyezetében tiáľsas}uŁas
íngatlanok ilĺetvc ipari, keľeskedelmi es intézményi jel}ęťĺ éptilet.ek taláJhatóatrc, a
fiĺIdszinten többnyire Ĺizlethelýségekke|, Azutcłłk buľkoltĄ kö,aniivesítettek. A tĺíľsashĺíz
öss*.özmiives, a padlástéľben nincsen köanű bekötve. Tömegköáekedéssel a kiiľnyéken
kozlekeđő, autóbuszokkal és villamossal érhetö el, Személygépkocsivď legkönnyebben a
Könyves Kálmín kdrut vagy az orczy út ťelől érhető el, a Vajda Péter riton keľesztiil.

3.3 Felěpítmény Ísmertetése

Építés ideje
' Ingatlan típusa

4 ..,. Epĺtési mód
Szerkezet:. 
alapozźs
szigetelés
tartőszerkezet" 
frdémszerkezet
falazat
tetőszeľkezet
héjazzt

1900-as évek eleje
tarsashaz
hagyomáĺryos, tégla

tégla és kő sávďap, állapota nem ísnreĺt
vďiszínűIeg nem szigetelt
té g1 a szerke zet, źl||apota nem ismeľt
fagerendĺás Ridém, közepes állapotri
tégla szsrkezet, állapota nem ismeľt
kontyolt nyeregtetiĺ, közepes állapotrl
cseľépfedés' jó illewe közepes állapotú

kĺilső felülętképzés: kőporos és hőszigetelt homlokzatok, jó illetve közepes áIlapofiiak

Erté kelt ingatlanrlźsz (padlasĺér) :
külső nyíIászfuők : nincs
belső nyílászĺľók : nincs
paÄozat, buľkolat : nincsen burkolat
belsó felúletképzés : níncsen burkolat
gépészet, hő leadók : ni ncs

H-ĺl39Budapest,Váciút95,.'...:.'''i.'l
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Az éľtékelesbe bevont ingatlan egĺ kétlakĺásos, t.észben alźpneézntÍ"Ířildszint + padlástéľ
kialakításli épiiletben ta]á|ható. MÍndkét lakáshoz ta:ľtozík egy lekeľÍtett telekĺész. A
padlástéľ a{IEs számú lakásból nyílik, megközelítése csak oruIźUx lehetséges. A
megvásarolni kívant 

-l 

csupan egy ńsz.e tekinthętô basnosnak, azaz !'9 rnéter
belmagasságot meghaladó tertilętnek.

A 

-es 

kkast és az épületrészt 2006 kôrül te[iesen felújítottrák, buľkolatokat,
szaniteĺeket, gépésrstĺbtiőzank,at cseĺéltet festettek, illewę a hoľnlokzatokat szigetelték.
L paiozaiok keľamia lapokkal és laminĺlt paľkettával buľkoltat a falak festettek, a vizes
helyiségekben csetpe falbu.kolattal ellátoĺak. A lakás ffitését és meleg vízellátását a
pincében elhelyezett kombi ciľkó gázkazán biztosltja, a hóIeađók laprłdiátorok. A
nyíIászráľók hőszigetelő tivegezésü műanyag abtakot illetve fa ajtók. A beépített szaniteľek
és s'erelvények jó áIlapot'iak, jó miĺőségrlek. Az értékbecslésben a majd bóvítésre keľtĺlő
Gl..íoo-eľtet"i hasońäan jó állapot feltételezésével haüíľoztuk meg.

A' űn, a mellékelt alaprajz alapjźn' egy 57 m2 naryságri teľĹtlet tekinthetö
hasznosnak, annak leenđő kiďakításĺäról még nem kaptunk pontos iervdokumeĺrtaciót. A
ÍödÉm áttiirése máĺ megtöľtént a- felé. A tetőfijdém boľított, gsapos faftjdém,
feltilľöl deszka és agyagboľítássď. A konýott nyeľegtető állószékes kiatakítású' fedése
égetett cseľep. A lécezés és a tetöhéjalás néhot fehijítast igényet, aĺll.es lakás felett a
tetó jó állapotban van, ott párazfuő fólíát is elhelyeztek a cseľfo ďaĺ' A*lenleg
csak nehézkesen, illakás felöl, egy lenyithalo lépcsőnkaesztĺil közelíthető meg.

A szakvélemény elkészÍtésekoľ nen vimgáltuk rz épüIet és a flĺdém statíĺĺ.ai áIlapotát,
csak a szemľevételezćses diagnoszfikára hagyatkoztunlc. Á beepítés megkezdóse előtt
mindenképpen javasoljuk szakembeľ bevonását, * ŕeľhelhetôség megáI|ĺpításĺ végett.

3, 4. AIap ter iil et Í a dato k

Az ingatJan haszľros alapteľĺiletí adaiai a tuląiđonostól kapott alapľajz alapján, keľekítve
kerĺiltek meýlatźlrorÁsa. Az eltéľö kĺalakítás és funkció következtébeil az egyes
funkcionálisan és teriiletileg illetve készúltségben elhatráľolhati épületrész. Jelen
éľtékelésÚnkben a beépíteni kívantíEl hąsmos alapteľiĺletével számoltunk.

HeIýség-megnevnzés
helyiségek netfó

łlaseľÍileŕe, m'
redukálťnettl

teľĺllet aľánya o/o

helýségek
ľe&rkúIt

alapteriĺtetą m2

ĺĺgttlan he|yÍségel

Ľ.as&os teľiJlete 57.00 100% 57.00

Alapľajz szeľinti, hetyszínen e|lenőľzőű ter|ilet ím2) 57.00 57.00

Áz éľtékmeghatározńs soľán figyelembe vett ľeĺlukáIt al*pterüteÚ tehát 57 m2.

H-| l39 Budapest, váci ĺit 95. prQĺ$'ł&furĺfton.hu
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4. Éĺték meghatđrozlÍs 
i

Az értékeles cé[ja a kijelôlt ingatlan mai piaci értékének męhatározasa vo!ĺ A
25ĺ1997.(vľI.ĺ.) PM. ľendelet, valamint a TEGOVA inłnyeĺveiben delenleg: Evs 2003)
elóÍľt módszeľtani elvek es követelmények álüal elfogadott definlció szeľint:

'Piaci (foľgalĺnÍ) érték a*. a píaci árat jelenti, amely összegéĺt egy vagyotúárryban való
éľdekeltség méltányosaą maganjogi szeľződés keľetébęn es az éľtéketés iđőpontjában
várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

* azelađó hajlanđó az eladásĺa
ě Af adĺísvételi tĺárgyalások lebonyoiításához, figyelembe véve a varyontáľgy jetlegét

és a píaci helyzetet megfelelći hosszúsĺĘú iđötartam áll renđelkezésľe,
ę atfugya|ás iđôszalcíban az értéknem váItozik,
c a vagyontaľgy szabadon keľiil piacľą meghirđetése megfelető nyilvanossággal
a átlagostóI eltérő, speciális vevói ktilön ajanlatfigelembevételéľę nem kerĺtl soľ.

A vagyontĺírgaak piaci érľékének meghatarozísáľa a szakiĺodalorn három nemzetközileg
elfogadott és ďkalmazotr éľtékelési módszert ajánl; a piaci összehasonlító adatokon
alapuló., a költség-alapú- és a hozorn.aLapú megközelítést, Az egiĺes tön*et esetekben
aJka|mazaĺldó módszeľ megváĺasztását az éľtékbecslés celja" az éľtékelendő vaýonüáľgy
jellege és a módszeľ adatigénye ĺs befolyĺísolja.

Az ingatlan piaci értékének becsléséľe a Grifton Pľopeľty Kťt. szakétői jelen esetben a
piacĺ ađatok alapjáĺl töľténö összehasonlĺtó móđszeľt illetve a kĆiltség alapri módszeľt
tartotta alkaĺmasnak

rĺ f, éľtókének męńIlapÍtásakoľ abbóI ĺndultunk ki, hogy *ítl
be6pítése után, körĺilbelül mekkoľa éľték növelmény fog keleŕkeznĹ Ezétt
megĺńłIapÍtottuk a jelenlegÍ, a kiiľnyéken kÍalakult fajlägos néryzetméteł árat, a
leendő, lakható' ehasznos alłpteľéiletére és rńjszeľű áll*potĺára vonatkoztatva.
UŁĺnamegáltapÍtotťuk,hogyatlakhatđvńtételeminimĺílisaĺmek]roľa
ľáfoľdÍtással al*kítkató kÍ. VégĺiI az éľtéknłĺvekményből kÍvontuk a nĺťoľdÍtások
ôsszegét, és megkaptuk a- ěľtékét. eĚ forgalmĺ értékét tehát
łisszetett módszeľľe|, azaz piaci iisszehasonlító és kiiltség alapri módszeľ egyiittes
alkalmazásával becsĺiltiik meg.

Az értékbecslés készítése soľán azt feltételextik, hogy a vag;rontáľgyak tulajdoni viszonyai
rendezettet azok forgalomképesek, szabadon átľuházhatók, és az íry megállapított piací
értékben nem tiikľcjződík semnrĺlyen terhelés éľtékcsökkentő hatasa.

H-l l39 Budapest, Vácĺ út 95. , pl.2r.oel.r.* íílíłlĺfťĺu. hu
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4, 1. Fo ľ o alni é fiék męe h qt d'rozi!$ oiqcÍ öss"f,Áqso n tłtlź móđszenet

A piacÍ összehasonlítrí ľregklĺzelÍÍés lényege az, hogy a közelmúltban elađott, illetve
éľtékesítesre felkÍnált vagyontárgyakat összehamnlítjuk a jelen éľtékbecslés t{fugyet képez6
ingatlanokkaJ. Az összehasonlítás több, kiilönféle szempont alapjan ttiľténik. Ezek közĹtl a
miiszaki' azépítészeti, ahasz't.tálati és a hasznosíthatóságí szempoĺtok, az infľastľuktuľą a
környezeti jelleĺnzők, a jogi és a szabÉt|yozálsi szempontok a legfontosabbak. Ha a felsor.oĺt
jelleĺnzők valamelyíke tekintetében az éĺékelendő ingatlan lényegesen ktĺlönbozík a
hasonlítasľa kivrłIasztott, viszonylag homogén ingatlan-csopoľttól, azt a ÍĘilagos ďapéľték
(Fťmz fu) kialakítasakor éľtéknĺivelő vagy -csökkéntő tenyezőkent figyelembJkell venni.

A módszeľ alkalmazásárnkaz a feltétele, hogy az éľtékelenđĺí vagyontárgy.hoz hasonlítható
ingatlanoknak lę'yen vďós piaca, s az éľtékelö ľęnđelkezzen az összehasonlítást lehetővé
tevő adatokka|, Az łĺsszehasonlító elemzés köľebe 5 daľab, avizsgĺált lakáshoz Iegĺnkább
hasonló ingatlanokat vontunk be. Összehasonlítási egységnek - a vizsgált ingatlanok
jellegéből adódóan - 1 m2 hasznos teniletet väasztottuĺk. 

-Az 
ĺisszehasoĺĺtĺs elemeit az

ingatlan azon jellemzői aĺkottáŁ melyek avétďłíraťajánlati aľat legiobban befolyásoljáŁ A
ťlgyelembe vehetö fonto sabb tényezők az aŁáhbiak:

* ęlhelyezkeđése,
r teriilete,
ł hasanálbatóstígą köaĺrrlvesítettsége
r m{iszakí taľtalma, állapota
r azajánlatjellege. , 

i

A vizsgált íngatlm és az összehasonlításba bevont ingatlanok közötti kiilönbözőségeket
koľrekcióstényezőka|Lęalmazásávalhĺdaltuka0

Á. ľészletes számítások alapján a płací öss#kasqnlĺtó t?ti.łtlszeľ atkqtmatúsóval
megh#áľoztuka1089Budłpesf,VÍIlámutcaDszámalattĹEhľsz-rĺ
ingatlanon lévő' leendő' Iakható $éľtékét, amely:

12.000.000,- Fr,
azaz Tizenkétmilliĺó fo rÍnt.

Az ingatlan pÍĺci éľtékére vonatkłaő elemzěst a következő oldalłkon kłhilt tábhźzatban
Joglaltuk iissze.

H-l ľ39 Budapest, Váci út 95. prt:ł.:ľttĺÉlgĺ!Eo ł.' l i:.ł



A padlastéľben kialakítandÓ leenđő lakÓtéľ éľtéke a hasatos alapteľÍĺletre vonatkoztafua

Megnevezés

Áz iĺgat|an funkci ia
telepútés
Utca, háasaám
Épůleten belíili elhelyezkedés e
Ingat|an hagznos ôssztcĺiilctc
Koĺrfoĺtfokpzata
Épĺtés éve
Szerkezeĺ' állapot
Elađási áĺ Ft.bąn
Elađás ideie
Össz ehas onlítő ađat foľrás a

Az ćĺtékcleađő
ingatĺan iclltmzói

Ĺatcás(E|
Bp"YIIf. ker.
Yilláo utca

-
57,00

Összkogrfoĺos
t9z5

Tégla' iÓ áIL

elhelyezkeđés (1)

ingatlan mérctc (2)

épület miÍezalcĺ állapota (3)
kôzm{ĺvet komfatoss {g (4)

ląkás mrIszaki állapota, kialaHtása (5)
íĺgatlaa elhelvczlcedéee éoůletea bclitl ŕ6)

Kotĺekcićs témĺezólĺ

Fgilaeos kÍaálati ár íFt/mz)

lakás
Bp., Vilt. ker.

Bíĺi laiĺx utca

6rzt, t tetÓtér

94
Ösvzkomíort<s

1930

téda' iő ál|.

18 900 000
z0t3

.Ą.datbázis

I

Koĺĺigált srÍlvofott átl^g Gladási ár íFt,/mzl

Apiaci kotrckcÍő mé*éke ősszesefr

A figyelembe vett sĄszámok

KotrÍgált fajlagos eIadási áÍ4k (Ft/m2)

Ą4ggłtlelt bccs.llt piaľi forgalmi éľtéke

osszehasonlítÓ adatok iellemzói

Iĺkás
Bp', \,III. koľ.

\'ajda Péter utca

3, cnrclct

88
()sszkornrbĺtos

1925

téglł' iÓ áll.

17 900 000
2013

.ł'deľbázis

fiRIFTON
Fľ'ĺip{iľt.i

5ázĺlćktls kĺrrukcíłjlSzŁ,ĺldlto.s korrckcit{.\zázalákos ltomkcłtśz'ázalćkos lcomltcł

ftL064

l alĺás
llp.' YIII. keĺ.

\'ajdu Pđtct utca

1' cĺne|ct
1a

tsszkomfoĺtĺrs
I 925

trlglĺ' i íll'
15 200 000

f013
J'đatMzis

basonl<i 0o/o

nagyobb 5%
hasoď 0o/o

ą,?onos 0o/o

ltĺ*onlő 0o/o

hasmlá oo/s

3

700o/o

m9921

203409

Iakáĺ
I}p.' YilI. keĺ.

Dclcj utcl
3. cmelet

53

Összkorníođos
I 930

tégla' iti ĺill'
10 500 000

2013

.ĄdĺtbŁis

hasonl 0o/o

naglobb 5%

hasonJĺi OVo

azonos 01,'i

hasonlÓ 0ł/a

hast>nlő 0Ťo

12 000 000

4

5%

zttln
20Yo

2nul

Iakás
Bp., \'ll[. kcr.

()ĺciły tłt

1. ĺlmelct
51

()o.szkomfoĺtos

1932
tÉ$a' iil áll.
11 000 000

2;073

l\datlyázis

htrsonlti Oo/o

hrsĺml Qo/ĺ

hasonlĺi o1.l.

ażonos 0%
hrsonlĺi O|oi,

hł son|ti oo/a

t

57c

2Íl 580

fĺolo

198 1t3

hasonl6
lrasonlĺi
hasonIĺi

ízonos
hao-onlĺi

hasonlĺi

02b

2171t7

0o/o

0o/o

0q/u

0%
0qi
0o/c

20o/o

izázłlrlkrls koĺĺckđ
215 686

hasonlô 0?.b

lrasonlĺi OUrä

hasonlĺi 09,,o

ązonos 09á

hasonlĺi 0%
hasonki 0!/n

0%

198 113

20e/o

au z, Tizen k étníIIí ő forł n l

Oo/a

215 686

20olo
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4.2. A kiĺInkítltsž kłiltséł* meghĺtłźrozósa

Lz épĹi|et forgalmi értékęnek meghatáĺozłsźłĺą a nettó' potlasi költség alapú szfuíúłst a
TEGovA Guidance Notes on the Valuation of Fixed Assets (2nd Edition) gyíijteményben
foglalt útmutatások aiapjaĺ végeztiÍk'

Első lépésben meghaĺáľofrllk az épiilet" jelor esetben a bövítmény váľható elöállÍtasi
éľtékét' majd ebböI levontuk afrzikzs,értékcsökkenést. A költség alapú érrékmesntáĺozźst
az épulĺet kĺiltinbiizö miíszaki színvonalri és éptileten beliilĺ elhelyezkedésü elhatáľolható
használati egységeiľe hatáľoztuk meg. (Az alkalmazott epítési egységáĺak ďapja a20l4-te
aktualizalt Komplex Építóipaľí Áľgyiljtemény bľuttó újra.előállítĺási arcsopoĺją illetve a
Gľi ft on Pľopeľty Kft . saját tap aształataí alapjan meghatĺáľozott á'tlagár.)

Az éľtékcsölĺkęnés méľtékét haľom összetevö: a fizikai ĺomlás, a funkcíonĺílis elavulás és a
kiĺIsö okokľa visszavezetbető gazdaslígi elavulĺ{s alko{ia

ł Az épĺiletek fizikai avulĺísa a létesítmény rendeltetésszeľů használatźhőL száttlaző,
valamint a természeti tényezők hatásakéľľ bekövetkezett értékcsökkenés.

e A funkcíonáIis elavulás az építöanyagokbaĺl" építésí tełhnológĺában bekörętkezett
változásokat, a vizľigźůt épĹiletek ĺnűkĺidtetésében jelentkezii többletľďordításokat,
kihasználatlan teľÍileteket tat1a|maua', illewe behatáľotja a korszeľüsÍtes és bővítés
lehetőségeit.

ł A kiÍlsó okokra vísszavezethetö elavulás étékcstikkenés, arnely a vagyontĺĺľgyon
kíviili negaÍív hatások' az általános gazdasági heĘzet következrnénye-

A kriltség alapú megközetítés felépítnrényľe vonatkozó fajlagos éľtékeit több a
lakásépítéssel foglalkozó kívitelez(i és beruhrfuó ceg bekeľiilési ĺáľai, illetve saját
tapasztalatunk ďapján hatáľozruk meg.

Munkanem Failagos ĺr ťF.t/ď)

Tervezes

Szakipaľi ml}ĺ'kĺk
Szeĺkezetépítés

Gépészst
Elelĺtľomos hĺlózaĹ

10 000

60 000

40 000

20 000

20 000

Osszesen 150 000

AsrÁmítős során figyelembe vettĹiŁ lrogy az épÍiiet jelenleg is lakó funkcĺójú, tehát sz.írnos

szerkezetielemmiíľmegépĹilt,agépészetihálózatokkiépükekQa|attila1císban,
így azokzt,,csupán'' bővíteni kell.

|Dbővítm ény fajlagos ki ĺIakítási éľtékel 1 50.Ü00,-Ft/m2

H-ĺ ĺ39 Budapest, Váci út 95. p.li ilqę]ty@g-rútĺln. h u
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Ennek megfelelően aGővítménY kĺďaldtásí kôltśégét, a haszuos alapteľiilete
vetítve: 15G.000,- Ft/m, * 57 = 8.550.000o:Ft.baĘ hatáľortuk meg.

ĺ- éľtékét tchát a lakÁs éľtékntivevény - a bővít& ktalakításí költség alapján
számítottuk kÍ.

Áz éľtékntĺvekménY a fent kłĺzölt számíĺĺsok alapján: 12.0m.000'-Ft.

A Č éľtéke teháfi éľtéknłivevény - kĺalakítĺŔsi köttség = 12.000.000,.F.t -
8.550. 000'-Ft = 3Jĺ9,0!9ĺEt

1.J A.!ful4li ingqgw fo rgďwi ěrŕźkérueĄ geqđilapítésa:

A helyszíní viszonyok tanrrlmáĺryozźsána|, aak erednrényeinek a kömyezeti és hasonló
jellegrí építrnéĺryekkęi való összehasonlításával a jelenlegi piaci helyzet vizsgálatával
hataroztuk Ínegaz ingatlan köľvonalazható piaci foľgalmi éľtékét.

Az ingatlan értékbecsĺéset kétféle éľtékelési módszeľel végea..uk. A két etjáľássď szimított
érték részben kiiltinbtiző értéket mutat. A piaci összehasonlításon alapuló męktizelítésre
vonatkozlan az a véleményunk, hogy megťelelő szánrú adat źÄlrt rendelkezésünkľe ď:hoą
hogy ar" e móđszeľľel kapott éľtéket ľnegbízhatónak tekinthessĹik. Á köttség ďapri
módszeľel aírribővítés bekeľiilési költségét łĺllapítottuk meg.

n.Jfoľg*Irni értékét tebát iisszetett móđszeľre|q łr'az piacĺ összehasonlító és

kiiltség alapú mĺídszeľ egyiittes allĺalmazáslíval becsiÍltĺik meg.

Az Ísmęrtetett módszenel és feltéŕełIel a 1089 Budapest, VillĺĹm utca(}zám alattĺ,
|-ľsz.rú ingłtlanon Iévő táľsash drtFpiaci értékót keľekítve:

3.450.000 Ft.błn,

azaz

Fj[ńľommillió"n ógyszíziitvenezeľ foľinŕban

hataľoztuk meg.

Budapest' 2Ü14. szeptember 30.

. j.^ľli*ľ r.'ľoĺle,;qy Kfi.,
:.| JU fjŁ:.JaĐest, t=jł!cí üt g5
l'.$cs Eérn' ?2É7 9ł2É - f 4 1

ę . 1..ś1'.i1;. 0!.9:j;:' jłi:l
i " 

'* .ii '-_-<-

Toľonyĺ Feľenc
lngatlanfoľgalmĺ értékbecslő
névj egrzók szám: 5234ŕ9af
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5. Sp ecidlis feltételezěsek, koľIlÍtozősłk

A megállapított éľték az ingatlan foľgalomképes, bekĺjltôzhetö, te|ies per-' igény. és
tehermentes állapotri tulajdonjogára vonatko ak, ahe|yszíni szemléĺ megismert áIňpotban'

Az éľtékelő kijelenti' hogy az éľtékelés táĺ:wźfi képező íngatlan}roz semminemű személyes
€s anyagi érdekeltsége nem ff|zőđik, az áĺtďa meghatáľozott éľték seĺnmilyen
összeffiggésben nincs a megbízási đíj naryságával.

Az éľtékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsoľolt, kapott szóbeli és írásbeli
információk alapján készítettĺjk el. A Megbíző az altďa szolgáltatott és az éľtékelésnéI
felhasarált adatok hitelességét és valódisĘát szavatolja.

ĺw a Mregbíző által renđelkezés&nkĺe bocsáÍott iratoŁ eryéb dokumentumok
tanulmányozasán túlmenöen jog teľmęszetü vizsgálatot (ogcím, vag1roąiogok
éĺvényessége, stb.) nern foiytattunk. Az ingatlan foľgalomképességének jogi eľedetťr
koflátozĺsaľóI a tuląidoni lapon bejegyzetteken túlmenően níncs tudomásunk, de ezéľt
felelősséget nern vállďunk'

A rendelkezésünkľe bocsátott ađaĺok és infoľmációk, melyeket az étéke|és sołán
felhasználfunk, tudomásunk szerint betytallóak és pontosak' azonban tďjes körĺĺ
ellenőľzesiiket nern volt móđunkban eIvégezni, ezéľt felelősségünk e vonatkozasban
korlátozottnak tekintendó. A szakvéleményhez csatolt iľatok és đokumeľrtumok csak az
ĺngatlan bemutatását szolgáijłík.

Megbíző tudomásul vestl, hogy az éľtékelő az éľtékeiést szemtevételezés és a Megbízó
adatszolgaltatásai ďapján készítĺ. Az esetlegesen fennáIló, đe szemrevételezéssel nem
észlelhető éľtékbefolyásoló tényezőkért az' éľtékelő felelósséget nern váIlal (p1.:
éptiĺetszeĺkezeti, tďajfelsdn alatti, stb. problémĺĺk).

Az ingatlarron éľtékelt felépÍtmények énéke magában foglalja az épület rendeltetésszerií
haszrlĺIatához sáikséges felszerelések, gépészeti berendezesek énékét, đe nem tarta1maĺ.za
azadoIt funkcíóhoz kapcsolódó telepÍtett vagy mobil eszközök éľtékét.

Az éľtékelés időpontja 2014, szepfember hô, a közgaedasági, jogi feltételek és piaci
viszonyok előre kellö pontossággď nem prognoszazalŁ:ĺ:ltő változasai módosíthatjá'k, illetve
éľvényteleníthetik a szakértői vélemény foľgalmi éľtéke vonatkozó megáIlapítasait, ezht
az értékelés fordulónapját követő 6. hónapon túl ttirténő felhasználás esetén a megadott
érték felüIv irsgtl|ata indoko l t'

Az általunk meghatĺíľozott érték a fentiekben vělmlt felteteleken alapul, és a Megbízó áltat
megi elölt céIľa tÖľténö felhasarálásban éľvényes.


