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Tisztelt Y árosgazdźikodĺísi és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése:

A Budapest VIII., Dankó u. szám a1atti,Ihĺsz-ú, 30 m2 alapteľĺiletű' komfortos,
|92/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkęző lakiísra vonatkozóan az tnkormányzat határozott időre szóló
lakásbérleti szerződést kötÓtt 2014. december 08. napjránr-bérlĺívet. A béľleti szerzódés 5 éves
időszaka 2014. június 01 . napjától 2019. május 3| . napjáigtart.

-2015.január06.napjánvételiszándéknyi|atkozatotnyújtottbeaKisfaluKft-hezalakás

megvásáľliása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződését, valarnint a bérleti díj
megfi zetésérőI szóló nullás igazolĺást.

ABudapestVIII.,Dankóu.I-száma|attf,fusz..úingatlanHVTteľületenhelyezkedik
eI, azonban a Rév8 Zrt-ve| töľtént egyeztetést alapján az elidegenítésnek akadálya nincs.

Bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft. (Vékony Zo|tán) 2015. február 05-én elvégezte a lakásra vonatkozó
éľtékbecslést, amely a|apján a becsült piaci-, forgalmi érték 4.800.000,-Ft.

Fenti ingatlan tekintetében az Önkormányzat tulajdonában áltó lakrísok elidegenítésének feltételeiról szóló
33ĺ20|3. (Vil. l5.) Budapest Józsefuáros önkoľmányzati rendelet 6' és 7. $.aiban meghaťáľozott elidegenítést
kizźrő okok nem.á|lnak fenn. Az épĺiletben az onkormányzattu|ajdonihányaďaz|,4| %;o, alniheza 43 albetétből
9 albetét tartozik.

Javasoljuk, hogy a Bizottság jiíruIjonhozzáa Budapest VIII., Dankó u.I- szám a|atti lak|íst béľlő-l

- 

részére töľténĺj eladĺási aján|at kiküldéséhez, az e|készilt forgalmi éľtékbecslés (ľeleviáns adatok az
előterjesztés l. számú mellékletében), valamint a33lf0|3. (uI. 15') számú' ĺinkormanyzati rendelet 19. $ (3)
bekezdése a|apján a forga|mi éÍték 95 %o-ának megfelelő ĺisszegű, azaz 4.560.000,- Ft vételrír megjelölése mellett'

II. A beteľjesztés indoka:

A lakások elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozata|źra a Tisaelt Bizottság jogosult.

ÍII Ä r|źinfóc ná|iq nÁnziiaĺri }.oíśsł.

Az eladással kapcsolatos dĺjntés meghozatala esetén pénzügyi fedezetet nem igényel. Azingat|an értékesítésével
az onkormányzat kdltségvetési bevételhez jut.

fV. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése:

Az onkormányzattu|ajdonában á||ő |akások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuiíros onkormányzaÍának
33ĺ2013. (VII. 15.) szttmťl rendelete szabźt|yozza. A dĺjntési jogkĺiröket a fenti rendelet 2,s Q) bekezdése
határozza meg, amely szeľint értékhatráľtóI fiiggően a Váľosgazdálkodrísi és Pénztigyi Bizottság dont az
elidegenítésrol, továbbá a 15. $ (1) bekezdés a|apján az e|aďási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
dĺintése alapján adható ki a vevő részére.

A ľendelet 7. $ (1) f) pontja és (3) bekezdése alapján ahattlĺozot|időľe vagy feltétel bekĺivetkeztéig bérbe adott
lakásokľa vonatkozó elidesenítési tilalom a|ól a Bizottsás felmentést adhat.



Az e|ővásáĺlrási jog gyakoľlłísa valamint a vételaľ megállapítasa a 33120|3. (V[. 15.) sámú önkoľmányzatĺ
rendelet 9. $ (2) bekezdés és a 19. $ (3) c.) pon$a a|apjźn történik: ,,Minden mĺĺs esetben határozott idore szólóan
vagy feltétel bekĺjvetkezéséig bérbe adott lakást bérlője részére a forgalmi érték 95 %o-nak megfelelĺĺ vételáron
lehet eladni."

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a d<ĺntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZÁ,TI JAVASLAT

. . .'. ..lz01 5. (. . . . . . ) számú Városgazdálkodasi és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügy Bizottság úgy dĺint, hogy

|.)uingatlan-nyilvántartiásbanaillrc|yrajziszámonnyilvrántartott,teľmészetbenaBudapestvIII.'
oanľo u.|D szźlm a|atti,30 m2 alapteriilehi, hatiírozott idejű bérleti joggal teľhelt lakásra fennálló

elidegenítést kízárő feltétel aló| felmentést ad,

2.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántaľtasban a ĺIl be|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII., Dankó u..- szám a|aÍli,3O m, alapterületű, komfort nélkĺi|i komfortfokozatű|akásra
vonatkozó eladasi ajźtn|at bérlő részére tĺĺľténo megküldéséhez, a véÍe|tlmak, az elkésziilt forgalmi
éľtékbecslés, valamint a 33ĺ2013. (VII. 15.) sziámú önkoľmĺínyzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja

alapjan a forgalmi éľték 95 %o-źtban, azaz4.560.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20l5. március 16.

A döntés végľehajtását végző szervezeÍi egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén j avaslata a kozzététe| mőďjára

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20|5. március 2.
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l. szdm melléklet

Dankőu,-

Bérló neve, vételi kéľelem
beny jtásának dátuma:

-

201 5. január 06.

Béľló javáľa figyelembe vett
értéknłiveló

beľuházás łisszege

Az ingatlaĺ

Vételár
(foľgalmi éľték
95 o/o.á,}an);

Hľsz

4.560.000.- Ft
Béľletĺ 9íj Ft/ hő

* Afa:

t4lQkbecslésben meghatározott adatok

mt

onkormányzati
albetéĺ:ek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bektiltiĺzhetó foľgalmi érték:

adatai
Komfo fokozat 

I

Nyilvántart.szqľ 
|

9.629,-Ft

30

9(43)
Bĺirleti díj mértéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

komfortos

4.800.000.- Fr

Szoba-
szám:

piaci lakbér

Eeyéb adatok

2r.41%

Eladást |<lzárćl
feltétel fennáll-e:

Míĺszaki állapot leíľása

Fajlagos m2
ár:

Kiiztis kiiltség:

éľtékbecslés szerint

IGEN/NEM

160.000.- Ft

8.133,- Fr

Éľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

ElidegenÍtés
kezdeménvezése

onkoľmányzat
á|taVbér| á,Jtal'

URBS Ingatlan Kft
2015. februáľ 05.

Béľleti j ogvĺszony kezdete
és iogcíme :

Fizetésĺ morál:

20l4jrinius 01.
kizáľÓlaeos béľló

megfeleló
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I A.z éÍtékelt ingat|an megnevezése: Lakás IĺÝ|
INGATLAN cíĺt,tę És nzoľosírÁsn

Te|epüĺés (város, kerüet):

Utca, házszám:
HRSZ:

1086

Dankó

Terület

TU LAJD.NV,..on,,ol"''"g, 
mtivetési ág

30

lakás
3.

4.
t

ÉnrÉrcelÉs cÉua,
INGATLAN BEMuTATÁSA

ingaUan Íorgatmi éÍték megállapítása

A megá|lapĺtott éńékek ÁFA.t nem tartalmaznak.

Vékony ZoItán

Ingat|an értékbecs|ő e||enór

szakéÍtôi névjegyzék szám: 04849 l r ií Błd#íst, !is9 g.ad^i }; 8za rcrÍoi névje gyzé k száÍĺ| | o 4442
łaúzái:x'rsł17|4,41

. 7** ĺ ĺFz. : iĘffi"lffi "2o3 
t 95 l 1 40 no 1 2 9 :

Ingat|an érték{őt üzletágvezető

Név / lngatlan tu|ajdonosa:

Éńékélt ingatlan tUĺajdonosának címe:

széĺJegy
Teher|apon (Tu|. lap lIt. oĺda|) bejegyzés:

BUDAPEST
ÖľxoRn'lÁľyznĺ

1082 Budapest. Baross utca 63-67
nincs

nlncs

nrncs

sziDtsfáma: Dirc+fóldsżnt+3mtet+DadtástÉ
Fettéte|eáetóen kó és tégla a|apra h€|yezeft, tégta épitésú épüle!

pĺnce Íódém donga bottozat PorcszsÜveg boltozatú közbensó
ftklémekke|, zárôíÖdém osapos gerenda fódém. A tetö nyľeg te6 ľa

szerkozete: szelkBzot6. oseÍą) fecÉsse|.

KomfoÍtrokozata;
Tájďísa:
Áĺapota:

Nettó tert]leté:

Nettó bárbeađható tofo|et:

Lakás
Lakás

|ngatIan valós piaci értéke:
igény., per. és ĺehermentes á||apotban
í80 nap értékesíÍési id6 Íeltételezéséve|

4 800 000 FÍ' |azaz Á Ĺ t, {cc l ĺu
t

Nésymí|ĺiô.nvo|cszázezer Íori nĺ
l oleKertéK szam|las az esang| tu|ajdoni

hányad arányában { 000 000 Ft azaz

Egymillió forint

Ingat|an éńékbecslő

Szakéńoi névjeqlzék szám: 04440

F AS2-2



í085 Budapest, Dankó utcaO
EÍt tJ. hányad: .1łĺ
Tsbkn8gyság: 71Ą

Értéke]r smel hányad: .|92n oooo

szomĺo: m|5.0z{'4

Éĺéĺ<e|ó: Gyófláriaoffi-vák.nyZoltén

Megblzás tárgya; lákás

c|m, Te|epo|és: ĺ088 Buďapest

Utca/Háeám: oant<ouraJ
HE: 

-

Á 1v gl s i. ĺz..t í&.RTÄL)z Ą'\\
\< lN L,ęo-3, r.ě;ř-E r-ĺ
lŕ-r Ě' G*'-sf.1 Y.F' tÜ |
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MEGLÉVÓ LAKÁS P|Ácĺ összEHAsoNLĺrÁs ľEĺĺl ÉRľÉr:

Épület leÍrása:

Az |ngatlan a Magdo|na negyedben taHható, a Dankó utcában, a Magdolna utca é-s a Szerdahelyi
utca köztl szakaszon' Környezetében vęyes korú' zártsorúan beépített épületek találhatók.

Fe|téteIezhető€n kó és tégla a|apra helyezett tég|aépítés{I épület' pince fődém, donge boltozat,
poroszsüveg boltouatú közben8ő |iidémekke|' zárófödém csapos gerenda fóldém. A tét6

nyeregtető, fa szerkezetü' cseĺép fedésse}. Az épÜlet pĺnco+Í62t+3 em+padĺástérszintkia|akítású
épü|et. Külső és belső homlol€ata közepes ál|apotú. Az épijĺet iisszességáben közep€s áĺrapotú.

Lakás Ieíľáse:

Az é|-téke|t lakás ]me|eten ta|álható, |épcsőháron kercsáiit, nyitott körfolyosóró|
megköze|íthet6. szobá,a a be|ső udvaíra néz. A lakásbelső felúJĺtásokon esett át' meľyeket a béľlő

saját kö|tségen végeztetett el (buľkolatok oseréje' fÜrdőszoba áta|akítása' festés}. Bur'kolatai
laminá|t és kerámIa, á|lapotuk összességében Jó. NyÍtásłárói fa szerkezetüek, h6szĺgete|t
Üvegezésűek, a be|sők pedĺg egyszerĺi fa aJtók. Fűtése giĺzkonveKoros, me|egvfz eltáüása



1085 Budapest, Dankó utc{
MegbĺzÁs tárgya: lakás

c|m ITe|ep{t|és: íos6 Budap€c*'^*-a

-

Ért üJt háĺ|Fú
TelBkEgyság:

Éńékď tmđ hányeÔ
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1S2,ĺ10000

20't5.oz_oaszeÍie:
Értélĺeo: G}óťłi BoldżsAÍ - Vá(ofty zoĺńn

.:. 
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Irányitószám t086 '.í0s6 . ĺ086 ...1080. ::'í086 : .1088 '

TeIeplilés tsudapest Budapest - BłrdePet: r' Büdapest .:r: Budepest -.. BudEpest .

Ktizteľület neve ory! LÚjza rłtca llliza utca . .Lüiżfuca: ' Dankó qtcii ' Oankl ulce
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: é|hB|vdŹ}edés.'u|Éi.

r *;''
á||apđl |ógtí Íahzatú..

ll'..:.łol;pes.;..;l'
''múdfEttĺlŕe|úliiaňäiä 

: 
I

.'iztÁľikiĺ ábňo[ láola

éoéGE 6eobáÉ; kötpĐś
ésŹÉht-é!apo'Ü. í,:..l'::'.eIĺÉĺeô.''u!ęi' 
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''lđgészsbás;jó -
'ĘsztétíI.ai á|bł'dl'!' 2.

':''. . Břnoĺeí'.utcäÍ ...

..1. :'..,,',. :t::i, :l:ii

r h|8zaL|(đIńÍtŃ..:
€g}tđ GäŹÍfÍés. oÍkó

s ÍnBl8wĺ4.J tgé9r '
l ':|pzobés|úkai 'r..

lälazat:'|ómiblłs;'j'
.' EgYeđ).Gez f0'ĺéš.'. :.
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l.l 9ľég:'M.''.
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EIadás|/kÍná|ati áŕ 4,5 mlll Ft - ą05 m|u Ft-'' .. 4,2 mill Ft 46 mill Ft:. 3,9 mill Ft
|nflációkorrekció

Kíná|ati áÍ korrekció

NETTo Failaqo3 áF 'ĺ80 000 Ft/mz í5o 000 Ft'm2 140 000 Fťm2 184286FaÍ$z í34 4E3 FUmz
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Kdrnyezeü

Epü|et ál|apota mĺatt 5p/ł :

Alĺapot sVo .r.59d 10%..

KomÍort fokozat

Teĺek méret

Egyéb
l-F: beĄbzeŕlmśfu. 

'

'.pffiń?a'emÉ'|ę|i:
e l h elyezked é s'. je]l eg...:

AIapĺerÜ|et :10ľo.

Korriqá|t faiĺaoos ár 't59 186 FUm2 ĺ71 0o0 FVmz 167 5oo Ft/mz 147 úoFv!Í|z 1725úF|líÍrz 147 931 Fv.fiz

Piaci hason|ító alapú módszerľel számított értékl 4 800 000 Ft

l.' :TĺiIekĺá.rték.szämĺtás.az'esżmei;tülajdoni hányld1aŕáńyábań.'i''.i]':li:l..:

Eszmei hányadhof



ALAPTERÜLETSáMĺTÁS A H ELYSZĺNEN MÉRT ADAToKALAPJÁN



Homlokzat

Homlokzat

Homlokzat

Ktirnyezet Környezet
2015.02.04



Vil|anyóra Gáz,óra

2015.O2.O4



Vtzóĺa

Szoba részlet

Szoba rész|et Konyha' e|őszoba
2015.02.04



Filrdőszoba résdet

Konvektor Ki|átás a belső udvarľa.

2015,02.04
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Közös és fuIajđon

Á) Közös tulajdon

A tulajdonostársak oszĹatlan k<ĺzös tulĄdonábanfelsoľolt, a csatolt tervľajzokon és felméľésben
épÍtrnényľészet berenđezéśek es ielszeJeset:

L Teĺek

FptłIeten beliłI oin\e sziníeą

iI. kĺjzlekedő
III' pince ľekesz
iV. lépcsőhłŁ
v. tĺĺroló

I.

ÁItatános ľenđelkezések

Á Budapest- hrsz aIatt fe,,,u, ,",,ľ:::::!^e-1a BuđaPest, WII. kerÍilet Dankli IŁ,(-szĺźm aĺau elhelvezkłdő tigon,,.-ti.,toid,,,,o, a łiaapest tĘII kąr, Józsefvłźľosionkormónyzat fto7,źbbĺakban'i o"t,,*ał:,,,s,,,,s.;I;#,*,,Á 
Társashazabóĺ. szőIórcrvény rendeIkezései szerint oĺ,ĺ,i,},,o társąshžzz,ź 

'aIapító a táľsąsház eređeiirendeIkezéseít a ielen,. egłséges 
',",ĺ,',,,ĺ,f1glih ,*iio őary, 

-,,,a,ĺkezéseire módasítjaąkkénĺ, hogl a 'ža,"gĺ,í*;;;;;,;;i;;;;a bři,at ,,il,í,i|,ní,ial, berüjeIoli.
A tĺÍľsashaz öľc'klakásaÍ és nem lakás 

' :éij.ĺ,1 szolgáIó helyiségei az alapíÍó okiratľendelkezésein'ek megfelelően' *i* o'ojä":.*Jk é, ;;;.läá".Lry.ĺ," szolgáló helyiseget atuiajdonostaľsak kii]tin tulajáonauan, 
-u 

l.ulo.o i"uĺá.-lä# meg Eenx hatíľozort telek,épületészet beľenđezések eš ľ.kz"..le,lk u *ĺuiaonooa*.ii l.ozĺis fuIajdonában vannak
A mindenkori tulaidon::ĹT*k egymás kö'zótti 

1;19nľát a 2003. évi C)oÜilII. ľorvenyrenđelkezés ei és az.alapító okiratbaí il*lĺ,.l. 
^, ^laaií,Íł,*łłi. szabalyozzák:

ľ.
küIĺÍn

marađĺak a kĺ5zös telken levő' alábbszereplő méretkimutatá'ou' *ugí*l;ň

714 mz

40,57 mz
97,78 nť
9,70 mz

71,75 mz

Osszesen:

lto ĺiI ele n be I tł I ft ĺ ds z Ínt e n

Vi. kapubeiáró
VII' lepcsöhráz
vnl. légudvaĺ
x. IépcsőhĺŁ

DÍ. szÜTs ÁGNTs uctvÉĺĺ rRooe

."..17ffi"

f|9,74 ąz

14,78 rnz
I5,75 6a.
I1,33 m2

t 
^ 

n-LZ,yJ m" /,łľ ' ..? '
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n;'. ĺĺ.l onkormđnyzatot itleti af,J)l,,elyrajzi számonfelvett, természetben aÁ.
fłj 

.. ()'*..9la1at.aĺnató, osszesenj|,ll ,,,,ĺopt",łĺ,t.ű, I szobóbóI, kołry|uźból, előtěrbőĺ, wcj.'.'' és fzirdőszoba helyíségekbőI dĺIó Örc;kĺakąs, a közcĺs ruIajdonbóĺ hoizátartozó I97/t0.000
;.' Íulajdoni Ązányaddaĺ'

. .,'7./ onkoľmányzatot illeti allhe\yrajzi számon felvet| természetbel J

-számalatttďálható,összesenzí,,66miaIapteniIehi,iszobából,konyhábó1,

kamJábóI' wc és eiőtéľ helyiségekbol álló örrklakĄ a közcis n.llajđonból bozzitarczó
1 63/t0.000 tulajdoni haĺryaddď.

rc,/ÔnkormánWatotilIetiaTheLyraj,ziszámonfeIveątermészetbenaO

-Dszám 

ďatĹ talrĺlhato, összesen ze,zt i,".ďupt.,tiletťr, 1 szobából, konyhából,
zuhanyzó helyisegekből álIó örĺĺkiakás' a közös tulajdonból hozzátaĺtozó ĺĺĺlro.ood
tulajdonÍ hányađdď.

19]ÖnkoľmányzatotiiletíaĺDhetyrajásziĺmonfe1vet{,teľmészetbenaI

-számalatttalálható,összesenf6,64m;Japterü1etű,1szobäból,konyháboi,es

ałhatlyző helyiségekböl áuó ört'kialais, a kdzös rulajdonból hozzźtałtoző i69l10.s00
tutajđoni hányađdal.

20J(inkoľmányzatotitletia(DhelyľajziszámonťeIvett,természetbena-

-lDszám 
ilatt taláIható, Ôsszesen 25,84 m, a|apteniletű' l szobából, konyhából, ', il

-etgtér 
helyiségekbőI á1ló öröklakás, a közös tulajdonbóI hozzátaĺtozö 164110.000 tui4aooi

hĺínyađdal.

fL./Ônkoruányzzt,otilletia(Ehe1yľajászámonfeIveątermészetbenil
OszáĺnaIatĽtalá1ható,cjsszesen30,21mŹďapteniletii'1szobából,kony'hábóI,
karnrából, wc és előtéľ hetyiségekbőt álló oröklakas, a közjs tulajdonbót llozitanazá
Ĺ9a n.0i0 tuiąjdoni hányadđď'

Ir. emeleŕen:

2f./Önkoľmányzattti1letiaOhelyľajziszámonfelvet|,természętbena(D
OszĺímďaťttaláIható,ősszesen64,1.5m,alapterriletĺi,2szobából,konyhából,

kamľából, wc és frľdőszoba, valamint eiciszoba helyíségekboł álló öröklakrís, a kozös
tďaj donbóI horuätartozó 40 7/1 0. 000 ťuI aj doni hanyad dď'

23JÖ:rkoľmányzztotilletia(fle1yrajziszárnonfelvett.teľmészetbena-
.-,)szám ďatt található, összesen 65,94 mf alaptenĺletii, f szobából' konyhaból.
kaanrából, e]őszobából' wc és ftirdőszoba helyiségekbő1 á|1o örök]akás, a kcjzcjs fulaidonból
ho zz'átaĺo zo 41,Í / 1g .0 0g tu ĺ aj doni hany add al.

24./ookormányzatoiitletiaaŰe1yrajzlszámonfelvett,természetbenO

-szárnaIattta1á]ható,összesenf6,70m1alapteniletii,lszobából,konyhábóiéswc

helyiségekbői alló örciklaklís, a kcjzĺjs tulajđonból hozzźtaĺazó 166/10.0.00 fulajdoni
hányađdď.

25./ Önkormányzatot illetí
.- szt,ĺn alafr, taia]ható,

Dr. szÜTs Ácľ,lgs uowrĐi l-RÚĐł\
DF/ŠEŁľĺ.S b6}fiE3*
-Rľ@

l0Ú5 Bp', Nagyrnező u. 23-

a(Eelytajn szĺĹmon felvett, természetben a(D
összesen 31,54 m' alaptedlehí, i szobából' konyhábói,

//
:'. ),ą l . 
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