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I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése:

Jelen előterjesztésben azon üľes lakások és helyiségek elidegenítésére teszünk javaslatot, amelyek
béľbeadása nehézkes, a béľbevétel iľánt érdemi érdeklődés nem vo|t.

A lakások esetében a Lakáłsgazdálkodási Iroda levélben tájékoztatta E1idegenítési kodánkat, hogy
azokat elidegenítés érdekében átadja, nem tudja béľbeadás údán hasznosítani az ingat|anokat, mivel
azok fe|űjításuk jelentős anyagi ráfordítiást igényel, illetve a korábbi tapaszta|atok alapján a lakás-
igénylők azokat nem kívánták elfogadni, így bárjogszabály alapján bérbe adhatók lennének, hosszabb
ideje i.iresek. A lakások egy része végrehajtás során keľült vissza az onkormányzat birtokába.

A Helyiség Bérbeadási kodával folytatott egyeztetés a|apján, az a|ábbi helyiségek elidegenítés érde-
kében áłtadásra kerültek, mivel azokat a tapaszta|atok alapján nem tudja a Helyiség Bérbeadási koda
bérbeadás útján hasznosítani.

A versenyeztetési eljárások kozu| az ĺires lakásokra és helyiségehe az árverés megtaľtását tartjuk a
|egcé|ravezetőbbnek, mive| az elmúlt évektapaszta|atai a|apján az árveréseken elért vételárak maga-
sabb bevételt eredményeznek más versenyeztetési eljárásokkal Szemben, toválbbá az ingat|anok értéke-
sítésére vagy bérbeadásárakiírt'pályázatok rendszerint eredménytelenül zźtru|nak, azaz, nincs jelentke-
ző apáiyázatokľa źlta|źLban az e|járások nehézsége és időbeli elhúzódása miatt.

Az ingat|anok címei és az értékbecslésben megállapított likvid forgalmi értéktik:

- Budapest VIII', Auróra u. 13. II. em. 13. szám a|atti, 35016/o/N|5 hrsz-ú, f5 m2 alapterületĺĺ,
komfoĺt nélktili lakás, likvid forgalmi értéke: 1.480.000,- Ft. A lakás az épulet legfelső szintjén ta-
lálható. A köľítő falakon és a mennyezetenbeázáls, repedések látszanak. A felĺiletképzések korsze-
nĺtlenek. A parketta mozog, recseg. A lakás komfortosítása szükséges.

- Budapest VIII'' Baross u. I02,I. em. I7. szám alatti, 35507/o/NI7 hrsz-ú, f5 m2 alapterületű,
komfort nélkĺili lakás, likvid forgalmi értéke: 1.200.000,- Ft' A nyílászárőkfa szęrkezetuek' felújí-
tandók, helyenként cserélendők. A fűtést konvekÍor biztosítja, cserélendő. A meleg víz e|őá,'|lításá-

ra villanybojleľ szolgál, ami szabá|ytalanul van bekotve, a bojler cseréje és szabályos bekötése
szükséges. A berendezési trárgyak hiányoznak, a lakás komfortosítása szükséges. A lakás bérbe-
adás céIjáhól történő lakhatóvá tétele, korszenĺsítése nem gazdaságos.

- Budapest V[I., Baross u. If2. fsz. 2. szám a|atti,35405/0lNI hľsz-ú, 63 ÍIÝ alapteľületű, komfor-
tos lakás, likvid forgalmi értéke:5.040.000,- Ft. A lakás utcai bejárattal rendelkezik, anyí|ászárők
fa szerkezetűek, cserélendők, a padló burkolatok cserélendők' a falburkolatok felújítandók. A fú-



tést konvektoľ biztosítja, cserélendő. A közművezetékek a lakás állapota alapján cserélendők. A
meleg vizet biztosító berendezés nincs. A berendezési tárgyak pótlása szükségéś. A lakás felújíĺása
bérbeadás cé|jábő| nem gazdaságos'

Budapest V[I., Baross u. 124. II. em. 35' szátm alatti, 35404ĺO/N4O hrsz-ti, 3I ÍIÝ alapterületű,
komfort nélkĺ.ili lakás, likvid forgalmi énéke: 1.49o.00o,- Ft. A nyílászárókfa szerkezetűék, felújí-
tandók, cserélendők. A lakásban egy darab falikút van. A futést gázkonvektor biztosítja, ami cJe-
rélendő, meleg víz e|i5á.J|ítálsára szo|gáůő eszköz nincs, a konyhában egy darab falikrit van. A nyí-
|ászárók avultak, vetemedettek. A beľendezési tárgyak cseĘe, pótlása, a lakás komfortosítása
szükséges. A lakás béľbeadás cé|jábó| történő felújítása, korszenĺsítése nem gazdaságos.

Budapest VIII., Bókay J. u. 56,I. 14. szám a|atti,36fo3lO/BtI7 hĺsz-Ĺl, 48 m2 alapterületú, kom-
fortos lakás, likvid forgalmi értéke:4.950.000,- Ft. A lakás nyí|ászáróifa szerkezetúek, vetemedet-
tek' felűjíuásuk szĹikséges. A lakásban láthatóan korszenĺsítő felújítás nem történt, a berendezési
tá'rgyak kora alapján a lakás vezetékeinek átvizsgá|ása szükséges, állapotuk, felújításulďcseĘük
utolsó időpontja nem ismeľt. A padló burkolatok avultak, cserejük szükséges, a falak festése ko-
szos, felújítandó.

Budapest VIII., Fecske u. 15. félemelet 4, szźĺn a|atti, 34987lo/N4lrr.sz-ú, 36 m2 alapterületű,
komfoľtos lakás, likvid forgalmi értéke:2.610.000,- Ft. A lakás jelentősen lelakott, hő előállító, hő
leadó berendezéssel nem rendelkezik, jelenlegi állapotában bérbeadás útján nem hasznosítható. A
ĺyí|ászárók fa szerkezetűek, cserélendők. A padló burkolatok cserélendők, a falburkolatok felújĹ
tandók. A helyreállítása bérbeadás céljából nem gazdaságos, a felújítás mellett a fútés biztosítása
és a berende zési tátr gy ak pótlása i s szükséges.

Budapest VI[., Fecske u. 45. I. em. 8. szám a|atti,34974l0lV9 hrsz-ú, 30 m2 alapterületű, kom-
fort nélktili lakás, likvid forgalmi értéke: 1.600.000,- Ft. A nyílászárőkfa szerkezettĺek, felújítan-
dók. Az ingatlan lelakott állapotú, piszkos, büdös. A falak nedvesek, a körítő falakon repedések,
0,5-1,0 m magasságig vizesedés látszik. A fűtést gázkonvektoľ biztosítja, cserélendő, ame|egvíz
ę|óáI|ítá'sá'ra szolgáló berendezés nincs a lakásban. A falak javítandók, a koľábbi falbontások hely-
reá'||ítása elengedhetetlen. A lakás komfortosítása, a berendezési trárgyak pótlása szĹikséges. A la-
kás bérbeadás cé|jábó| történő felújítása, korszenĺsítése nem gazdaságos.

Budapest VI[., Füvészkert u. 4, fsz. 9. szám alatti, 361 I4/0/NI0 hĺsz-ú, 26 m2 alapterĹiletű, fél-
komfortos lakás, likvid forgalmi értéke: 1.260.000,- Ft. A lakásban a konyha végében zuhanyzót
alakítottak ki, sze||őzése nem biztosított, WC nincs. A meleg vizet villanybojler biztosída, ami
cserélendő. A fűtés konvektorral megoldott, ái|apota felülvizsgálandó, váľhatóan cserélendő. A fa-
lak nedvesek, a lakás benapozottsága csekély. A padló burkolatok cserélendők. A nyí|á,szálrók fa
szerkezetűek, felújítandók. A lakás bérbeadás cé|jábó| toľténő felújítása nem gazdaságos.

A Budapest V[I., Horváth Mihály tét 5. fsz. f . szám a|atti, 35547l0lNf hrsz-(l, 40 m2 alapterületű
félkomfortos lakás likvid forgalmi értéke: 3.000.000,. Ft. A lakás bejátrata az udvarból nyílik, fa-
keľetes, üvegezett bejárati ajtaját oSB lapokka| zátták |e. A gázórát piros plombával |ezfuták, a
villanyóľát leszerelték. A lakásban f db vízőra van' a vizet|ezártálk. A kamľa és a WC ľomos' va-
kolathiányos. A konyhában hideg vizes mosogató van. Fiirdőszoba és meleg víz e||áltás nincs. Az
udvari tríjolású szobában a parapet gázkonvektort leszeľelték, fútés nincs. Az ablaküvegek töröt-
tek, a falak és a mennyezet piszkos. A körítő falakon 1 m magasságig vizesedés látszik. A kĺizmű-
vezetékek a lakás á||apota a|apján annak megfeIelők, cseĘük szükséges. A lakás felújítása, kor-
szenĺsítése bérbeadás érdekében nem gazdaságos.

A Budapest VIII., Koszorú u. f2. fsz. 13. szám a|atti,35f89/0/NI3 hĺsz-ú, 4I Í|Ý alapterületű
komfoľtos lakás likvid forgalmi értéke: 2.f60.000,- Ft. A lakás kissé sötét. A nyí|ászá.rő| fa szer-
kezetűek, cseľélendők, a padló burkolatok cserélendők, a falak nedvesek, penészesek, a vakolat
hullik, a vizesedés megszüntetése szükséges. A fűtést konvektor biztosítja, ami cserélendő. A be-
rendezési tfugyak cserélendők, pótlandók. A lakás fe|űjítása, korszenĺsítése bérbeadás érdekében
nem gazdaságos.

A Budapest V[I., Mátyás tér 13.II. em. 7. szám a|atti, 35I47lolN25 hrsz-ú, 26 m2 alapterületiĺ
komfoľtos lakás likvid foľgalmi értéke: 1.670.000,- Ft. A lakás bejárata a függőfolyosóról nyílik,



fakeretes, tivegezett bejĺárati ajtaja van. A konyhában gá,ztuzhe|y van, ami nincs a há]őzatbabeköt-
ve. A gázőrát piros plombával |ezártátk, a villanyórát leszerelték, vízóra Van, a vizet ę|zártátk. A la-
kásban ktilön ftirdőszoba és WC van. A meleg vizet elektľomos bojler szo|gáitatja,ami cserélendő.
A mennyezettenbeázás' ľepedések nyomai |áiszanak. Az ablakot oSB lapokka| záĺ,:ták le, a külső
ablakszárnyak hiányoznak. A fűtés nem megoldott. A lakás bérbeadás érdekében történő felúiíĺása
nem gazdaságos.

A Budapest VIII., Rákóczi (lt 5L. félemelet I. szám a|atti,3464110/NIz hrsz-ti, f5 ÍIÝ alapterĹiletű
komfortos lakás likvid forgalmi órtéke: 2.0oo.000'- Ft. A lakásnak konyhája nincs, a lakással
szemben támasztott követelményeket nem teljesíti. A zuhanyozó-wc-t a szobábóI lépcsőn lehet
megközelíteni. Nincs gázvezeték és fűtés, udvari és világítóudvari ĺájolású, hátsó lépcsőházi elhe-
lyezkedésű. aberendezési tárgyak, gépészetiberendezések cserélendok. Állapota lelakott. A lakás
bérbeadás érdekében történó felújíĺása nem gazdaságos.

A Budapest VilI., Rákóczi ilt7I.III. em. 10. szám a|atti,346If/OlN45 hľsz-ú, 39 Í|Ý a|apterületű
komfonos lakás likvid forgalmi értéke:4.400.000,- Ft. A nyílászátók fa szerkezętíjek, vetemedet-
tek, felújítandók. A padlóburkolatok cserélendők, a falburkolatok felújítandók. A szobai paľketta
elkopott. A fűtést konvektor biztosítja, felújítandó, esetleg cserélendő. A meleg vizetkazán á||ítja
elő, állapota felülvizsgálandó, felújítandó, esetleg cserélendő. A fĹirdőszoba a szobából nyílik, a
ki.ilönálló WC szellőzése nem megoldott. A konyhában egy rozsdás, kétmedencés mosogató van' a
konyhai berendezés hiányzik. A kozművezetékek állapota a lakás többi része alapján vélhetoen
rossz, cserélendő. A lakás lelakott, bérbeadás cé|jábő| történő felújítása nem gazdaságos.

Budapest VIII., Somogyi B. u. 16. fsz. 1. szám a|atti, 364f4l0lN5 hrsz-ú, 39 rÍÝ alapterületű,
komfortos lakás' likvid foľgalmi éľtéke: 4.000.000,. Ft. A lakás jelenlegi állapotában nem hasz-
nálható. A nyí|áłszátók fa szerkezetíiek, cserélendők, a fal és padló buľkolatok rossz állapotúak, a
kozmíjvezetékek a lakás többi részének állapota alapján cserélendők. A fútést konvektor biztosítja,
cserélendő. A lakásban szabálytalanul kád került elhelyezésre a konyhában. Meleg vízbiztosításá-
ra szolgáló beľendezés nincs. A lakás sötét, lakhatóvá tétele bérbeadás céljából nem gazdaságos.

A Budapest VIII., Szigony u. 10. I. em. 5. szám a|atti,357f8l35lN5 hrsz-ú, 50 m2 alapterülettĺ
összkomfortos lakás likvid forgalmi értéke: 3.500.000'- Ft. A lakás belső állapota panel szinten
teljesen fe|újítandó, a burkolatok cseľélendok. Az elekĺromos vezetékek fe|űjítására nem került
sor, régi, alumínium vezetékek vannak, a teljes felújíĺása, korszenĺsítése indokolt. A vakolat javĹ
tása és a falak festése szükséges. A víz és csatorna vezetékek az épu|ette| egy korúak, cseĘük,
korszerűsítésük szükséges. A távfűtés és a meleg víz e|óái|ítáls magas költségei miatt a lakás bér-
beadása szinte lehetetlen. Több alkalommal kerĹilt felajánlásra a lakás bérbeadás cé|jábő|, de a
költségek miatt nem volt rá jelentkezo.

Budapest VIII., T<jmő u. I7. fsz. I. szám a|atti,3620810lNI hĺsz-ú, 20 m2 alapteľületű, komfoľtos
lakás, likvid forgalmi értékę:1.000.000,- Ft. A lakás bejáratabefa|azott, az udvarról nyílik, fakere-
tes, üvegezett bejárati ajtaja van. A konyhában csak gáztuzhe|y van, más beľendezés nincs. A zu-
hanyozóban WC és épített, csempézett zuhaĺytá|ca van. A meleg vizet 80 l-es elektľomos bojler
szo|gáitatja' cserélendő. Az utcai tájolású szobában parapet gázkonvektor, a konvektor cserélendő.
A szobában kb' 4 m2-es, fagerendás, rossz állapotú galéria ta|á|ható. A félszoba csak 9,99 rď a|ap-
teľületű, trapéz alalni, rosszul használható. A mennyezeten4 m2 felületű beźnás, a körítő falakon
0,5-1,0 m magasságig vizesedés |áLtszik. A parketta helyenként 20 cm magasra felpúposodott. A
lakás felújítása, korszeríĺsítése bérbeadás céljából nem gazdaságos.

Budapest VIil., Tömő u. 6f . fsz. 13 . szá'm a|atti, 36I06l0lNI3 hrsz-li, f8 rnz alapterületű, komfor-
tos lakás, likvid forgalmi értéke:1.540.000,- Ft. A nyílászárőkfa szerkezetrĺek, felújítandók. A fű-
tést konvektor biztosítja, állapota felülvizsgálandó, a fürdoszoba ajtó cserélendő. A meleg vizet
elektľomos bojler szo|gáitatja, ami ľossz, cserélendő. A teljes konyhai berendezés hiányzik. A fa-
lak nedvesek, penészesek, szigetelés szükséges. A lakhatóvá tétele bérbeadáĺs cé|jáből nem gazda-

ságos.

A Budapest VIII., Magdolna u. 2t. fsz. 15. szám a|atti,35509/0lN9 tlĺsz-li, 24 m2 alapterĹiletű

raktárhelyiség likvid forgalmi értéke: 1.090.000,- Ft. A raktár a hátsó udvarban á,||ő, a|akőházhoz
csatlakozó, félnyereg tetős, földszintes, alápincézet|en épületben ta|álbató. A tetőszerkezethu||á-



mos' szétcsúszott, a kéménysepró járda hullámos, veszélyes, a macskalépcsőből tég|ák|liá,nyoz-
nak. A helyiségeket befa|azták, bejárata fa ajtó, zát nincs benne. Az a|bétében csak elektľomos
áram van, a csapokat és a bojlen leszerelték, avizet|ezárták. Fűtés, gázvezetékés melegvíz nincs.
A felületképzések elhanyagoltak, piszkosak, 2 m magasságig falnedvesség, repedések, á -en''y"-zetenL-3 m2beázáłs|átható' A fal és a mennyezet szinte teljes felülete erősen penészes, a falak vi-
zesek. Az ablaktivegek tcirĺittek, párkány nincs.

- A Budapest VI[., Tavaszmező u. 8. szám alatti pince, 3517Ít0lN| hľsz-ú, 80 m2 alapterülettĺ
raktár helyiség likvid forgalmi értéke:4.010.000,- Ft. Az utcai pincehelyiségnek két bejárata van,
mindkettőn rozsdás vaslemez ajtő ta|áůható. A bejárat magassága I,7O m, nem szabvánýos. A rak-
tár belmagassága2,60 m, a kapualj alatti <isszekötő átjáró csak 1,40 m belmagasságú. A ľaktárban
található a ház elektromos, gźn- és vízbekötése és vízóráj a.Leágazások, közmű csatlakozások, mé-
rő&áknincsenek. A kis bejárati belmagasság miatt korlátozottan használható.

- A Budapest Vm., Rákóczi(lt69. szátma|attipince, 3461110lN90 hľsz-ú, 23 ÍIÝ alapterületiĺ üzlet-
helyiség likvid forgalmi értéke: 1'470.000,- Ft. AZ üzlethelyisé gbejárata az udvarrő| nyílik, padló-
szintje 10 lépcsőfokkal az udvar szintje alatt van, alumínium keretes, üvegezett bejárati ajtaja előtt
acé|rács van. A bejátrat 1,90 m magas, nem szabványos. Az üzlet boltíves,I,7O-f,3O m belmagas-
ságú, falakkal, a lépcső a|atti átjárőval tagolt. A bejáľaton kívül csak egy kis ablakon kap némi
természetes fényt. A falak magasan vizesek, a vakolat feltáskásodott, omlik. Világítótestęk aziz-
letben nincsenek. A helyiségb en vízőra van, vízcsap és csatorna nincs. 400 V-os elektľomos méro-
óravan, fűtés, melegvíz, gázvezeték és WC nincs.

- A Budapest VIII., Baross u. 8. szám a|atti pince, 3657Iĺ0lN2 hrsz-ú, 42 Ífi alaptertiletű raktárhe-
lyiség likvid forgalmi értéke: 4.010.000,- Ft. A helyiségbejárata az udvarról nyflik. Az a|betétkét
helyiségből áů|.Padozata beton, a falak tég|áhő| vannak, vakolatlanok. Csak az elektromos közmű
háÄózatra van rákötve. A mennyezeten a ház csatorna ésvíz csővezetékei vannak felfüggesztve. A
falakon fe|hűződó talajnedvesség nyomai látszanak.

További releváns adatok a mellékletben találhatók. A táb|ázatban foglalt kĺizös költségek és bérbeadás
esetén várható költségelvű bérleti díjak alapján megállapítható, hogy a lakások jelenlegi állapotukban
történő bérbeadásakor, négy lakás esetében haladja meg a koltségelvrí bérleti díj a közös koltség ösz-
szegét, minden más esetében a béľleti díj bevétel elmaľad az onkormányzat kiadásaitól. Az onkor-
mátnyzat veszteségét tovább növelné a lakások saját köItségen, Vagy a bérbeszámitás útján történő
felújítása.

A lakások felújíĺása 10 éves idotartamban Sem térül meg az onkoľmányzat részére, tekintettel arra,

hogy az állandó költségek mellett az egyszeri költség e|számo|áłsálra már nem marad a bérleti díjban
fedezet. A felújítások esetében megtéľülési számítás elkészítése emiatt nem értelmezhető.

A bérleti dd bevételt abér|ő személyétől függően tovább csökkentheti, ha a bérlő - akár csak átmene-
tileg _ szociális bérleti díjra jogosult.

A közös költség kiadások me||ékvízmérő szerelésével torténő csökkentése nehézkes, mivel a jelenleg
hatályos ľendelkezések esetében abban az esetben kerülhet mellékvízmérő felszerelésre, ha atársasház
a közműszo|gá|tató felé nem rendelkezik tartozással. Ellenkező esetben a közműszo|gáltató nem hite-
lesíti a méroőrát, és nem veszi nyilvántartásáha. Atálrsasházak tobbsége sajnos adós a közműszolgálta-
tófe|é, ezérta közös költség vízmérőve| történő csökkentésére ezekben az esetekben szinte nincs lehe-
tőség.

Az összes ingatlan esetében megvizsgá'|átsra került, hogy az elidegenítésnek akadálya nincs. Az ingat-
lanok a rendeletben meghatáłrozott elidegenítésből kizátó feltételek alatt nem állnak. Azon ingatlanok
esetében, amelyek HVT területen vannak a Rév8 ZrL nyl|atkozata a|apján az e|idegenítésnek akadá'|ya

nincs.

Az cisszes ingatlan társasházban helyezkedik el, a Képviselőtestület kijelolte a fenti épületeket, ingat-

lanokat elidegenítésre.

Fenti elidegenítésre kijelölt nem lakás célú helyiségek tekintetében az onkoľmányzat tulajdonában

álló nem lakás céljára szo|gáůó helyiségek elidegenítésének feltételeirol szóló 32l20I3. (VII. 15.) Bu-
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dapest Józsefváros onkormányzati rendelet 5. $-ában meghatározott elidegenítéstkizáró feltétel nem
áll fenn.

Fenti elidegenítésre kijelölt lakás célú ingatlanok tekintetében az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások elidegenítésérőL 33l20I3. (vII. 15.) Budapest Józsefváros onkoľmányzati rendelet 6. $, 7. $ és
8. $-ában meghatározott elidegenítéstkizárő feltétel nem áll fenn.

A listára az önkormányzati koltségek csökkentése éľdekében a legmagasabb kozös költség vonzattal
rendelkező, rossz műszaki állapotú, illetve egyéb indokok a|apján, rovid időn belül elidegenítendő
ingat|anokat vettük fel. A felsorolt lakásokjelenlegi állapotukban nagytészt lakhatatlanok, a helyreál-
lításuk jelentős anyagi ráfordítást igényel, bérbeadásuk, állapotuk vagy méretük miatt nem lehetséges.

A felsorolt helyiségekjelenlegi állapotukban nagyrészt hasznosíthatatlanok, a helyreállításukjelentős
anyagi ráfoľdítást igényel. A helyiségek bérbevétele éľdekében érdeklodés nem volt.

Előzőek alapján javasoljuk a felsorolt ingatlanok árverésen tĺirténő értékesítését. Javasoljuk továbbá,
hogy a kikiáltási áľ komfoľt nélktili lakások esetében 100.000,- FtJÍ7Ý, a félkomfortos lakások esetében
130.000,- FtJÍ|ŕ, a komfortos és összkomfortos lakások esetében 150.000,- Ft/mz összeg figyelembe

lével

Amennyiben az első árverés azért nem volt eredményes, meľt az árverés megkezdését mege|ózoen az
adott ingatlan áľveréséľe senki nem rcgisztrált, úgy a második árverés esetében a kikiáltási árat az e|ső

árverésen megjelölt kikiáltási ár 75 vo-án, a harmadik árveréstől ugyanezen feltételek fennállása esetén

a kikiáltási fuat az első árverésen megjelölt kikiáltási ár 50 vo-aképezze. A helyiségek kikiáltási árá-

nak meghat á'rozását a Versenyeztetési szabályzatban foglaltak a|apján jav asoljuk.

II. A beterjesztés indoka:

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult a döntés megho-
zata|ára.

III. A döntés célja' pénzügyi hat.ása:

A döntés előnyos az onkormányzat szá'málra, mivel a fenti helyiségek és lakások bérbeadás útján évek
óta nem kerültek hasznosíüásľa, ezźita| bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös koltség és célbefize-
tés kcitelezettség megfizetése mellett.

A d<intés meghozata|a fedezetet nem igénye|, az adásvét-eli ügyletből befolyó véte|ár azonkormányzat
koltségvetési bevételeit növeli'

IV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése:

vételével kerüIiön meghatźrozásra az első áľverés tekintetében az alábbiak szerint.

crm hrsz. alapterĺilet ingatlan típusa
javasolt kikiáltási

ár
Auróra u. 3. Ir. 13 350r6t0tNt5 25 ÍÍÝ komfort nélkiili lakás 2.500.000 Fr
Baross u 02. I. t7 35507t0/Nr7 25 Í|Ý komfort nélkiili lakás 2.500.000 Ft
Baľoss u. ff . fsz.2. 35405ĺ0ĺN1 63 |1Ý komfortos lakrás 9.450.000 Ft
Baľoss u. f4. rr.35. 35404ĺ0ĺN40 31 m2 komfort nélhili lakás 3.100.000 Fr
Bókav J' u. 56. I' 14. 36203t0t8t17 48 m2 komfortos lakás 7.200.000 Fr
Fecske u. 15. félem. 4. 34987/0tN4 36 ÍÍÝ komfortos lakás 5.400.000 Fr
Fecske u. 45. I. 8. 349't4totN9 30 m2 komfort nélktili lakás 3.000.000 Ft
Füvészkert u. 4. fsz. 9. 36tt4t0tN10 26 ÍŃ félkomfotos lakás 3.380.000 Ft
Horváth Mihálv tér 5. fsz.2. 35547l0ĺNf 40 |1ý félkomfortos lakás 5.200.000 Fr
Koszoni u.22. fsz. 13. 35289t0tN13 41 tÍÝ komfortos lakás 6.150.000 Ft
Mátvás téÍ |3.2. 7 . 35Í47ĺ0ĺN25 f6m2 komfortos lakás 3.900.000 Fr
Rĺákóczi út 51. félem. 1 3464U0tNlf f5 Í1Ý komfoľtos lakás 3.750.000 Fr
Rr&óczi út 71. III. 10. 346|210ĺN45 39 ÍÍÝ komfortos lakĺás 5.850.000 Ft
Somosvi B. u. 16. fsz. I 364f4t0tN5 39 ÍÍÝ komfoľtos lakás 5.850.000 Fr

Szisonyu. 10. 1.5. 35.728ĺ35lN5 50 m2 összkomfortos lakás 7.500.000 Fr

Tömő u. 17. fsz. t 36208t0/N1 20 11Ý komfortos lakás 3.000.000 Ft

Tömő u. 62.fsz. |3. 36106ĺ0lN13 28 ĺ|Ý komfortos lakás 4.200.000 Fr



A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat vagyonáró| és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
rő| szó|ó 66l20L2.(XII. 13.) szátm(l önkormányzati rendelet 17. $ (1) a) pontja a|apján 10b lv{Ft for-
galmi értéket el nem érő ingatlan esetében a tulajdonosi joggyakorló a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság' Az árvęrés feltételeit a Versenyeztetési Szabá|yzatróI sző|ó 47/fOrs. (tr. 19.) számú,Képvi-
sel ő -te s tület i határ o zat tarta|mazza,

A Veľsenyez|.e|.ési szabá|yzat) 92.) pontja az a|ábbiak szerint hatátozza meg a lakások kikiáltási árát:

,,A kikiáltási árat,ha a Kiíró másként nem dönt
a.) lakás esetében
a.a.) első ízben az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľték |OO %o-aképezi,
a.b.) második árverés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték75 vo-

aképezi, ha az első árverés az'értvo|t sikeľtelen, meÍtazárverés megkezdését megelőzően senki
nem regisztrált,

a.c.) harmadik árveréstől az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi érték 50 ło-a
képezi, ha a második árverés azért vo|t sikertelen, męÍt az árveľés megkezdését megelőzően
senki nem regisztrźit,

b.) helyiség esetében
b.a') első ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 80 %o-aképezi,
b.b.) második áľverés esetében az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték

65 vo-a képezi, ha az első árverés azért vo|t sikertelen, mert aZ iíľverés megkezdését meg-
e|ózoen senki nem ľegisztrált,

b.c.) harmadik árveréstő| az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľték 50 vo-a
képezi, ha a második árverés azért vo|t sikertelen, meÍt az áľverés megkezdését megelőzoen
senki nem regisztrźiÍ-,

c.) az eredménytelen felhívásban meghatźrozott cisszeg képezi, amennyiben új árverés kiírására azéĺ
kerül soľ, mert az eljárás eredménytelen volt, vagy sem az első, sem a második helyre sorolt aján-
lattevő nem k<itötte megaz adásvételi szerződést.''

A Versenyeztetési szabáiyzat 6.) pontja határozza meg a Kiíró fogalmát.,,Kiíľó: az onkormźnyzat,
mint tulajdonos nevében, a pźiyázat kiíráĺsára, valamint a versenyeztetési eljárás eredményeként az
ingatlanvagyon hasznosítására vagy tulajdonjogának átruháZásáLra vonatkozó döntést meghozó tulaj-
donosi joggyakorló.''

A lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33l20I3. (vII. 15.) számú' önkoľmányzati rendelet 11. $-
a a|apján:*Az e|idegenítésre á-i;adottüres lakást a Budapest Józsefvárosi onkormányzat versenyeztęté-
si szabá|yzata szerint kell értékesíteni. Kivéte| ez a|ő|, ha a legfeljebb 10 m2 alapterületű lakást a köz-
vetlen szomszéd ktilön tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás cé|jáĺbó| kívánja megvásárolni. Ebben
az esetben a lakás, a tulajdonosijogokat gyakorló bizottság döntése alapján, veľsenyeztetési eljáráson
kívül is elidegeníthető.''

A nem lakás céljára szo|gáĺ|ó helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/f0I3. (VII. l5.) szám(l

onkoľmányzati ľendelet 8. $ (1) bekezdése a|apján: ..Az elidegenítésre átadott Ĺires helyiséget az

onkormányzat versenye ztetési szabáiyzata szerint kell értékesíteni.''

A (f) bekezdés szerint: ,, Az (I) bekezdés
döntésével elidegeníthető a helyiség,
a) ha az legfeljebb 10 m2 alapteľületű, és

cé|jábó| kívánja megvásárolni, függetlenül
útján hasznosításra

a|ka|mazása alól kivétel, és a tulajdonosi bizottság

a kozvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás
attól, hogy a helyiség mikor került utoljáĺa bérbeadás

b) ha az IO MFt forgalmi érték a|atti, tobb mint 1 éve nem került bérbeadás útján hasznosításra és a

megv ásár|źłsáĺa kérelem érkez,ett.,,

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Jó-

zsefvárosi onkormányzat vagyonáról é,s a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/fo12. (xII. 13.) <ĺnkormányzati rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apján: ,,Haaz onkormányzatrende|e-
te vagy a Képviselő-testtilet határozata mást nem Íarta|maz a tulajdonosi jog gyakorlója határozza

meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.''



Fentiek a|apjá,ĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az értékesítéssel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjék.

Hat'ározatijavaslat

. .. .ĺ(.....) számú Yátrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkoĺĺási és Pé.nziigyi Bizottság ťlgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Auróra u. 13. II. em. 13. szám alatti, 35016rclVl5 he|yrajzi számű,f5 m2
alapterületiĺ komfoľt nélkĺili lakást a bérbeadási állományból kivoĄa, a forgalmi értéket
2.500.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ren-
delkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

f.) a Budapest VIII., Baross u. 102' I. em. 17. száma|atti,355O7/0\NI7 he|yrajzi számú, f5 rŕ
alapterülettí komfort nélhili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket
2.500.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ren-
delkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

3.) a Budapest VIII., Baross u. I2f. fsz. 2. szám alatti,35405/0lNÍ he|yrajzi számú, 63 rŕ alapte-
rületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 9.450.000,- Ft ösz-
szegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
nyílt árverés lebonyolítására.

4.) a Budapest VIII., Baross u. I24.II. em. 35. szám a|atti,35404l0lN40 he|yrajzi számil,31 m2
alaptertĺletű komfort nélktili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi énéket
3.100.000'- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľen-
delkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

5.) a Budapest VI[', Bókay J. u. 56.I, 14, szám a|atti,36f03/0lBl|7 he|yrajzi szźlm(s, 48 ÍÍÝ alapte-
ľtiletiĺ komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éĺéket 7.200.000'- Ft ösz-
szegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
ny í|t á,rv er és lebonyol ítására.

6.) a Budapest VI[., Fecske u. 15. féleme|et4. száma|atti,34987l0lV4 helyrajzi szám(l,36rŕ
alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 5.400.000'-
Ft ĺisszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti ny íIt árverés lebonyolítására.

7 .) a Budapest VIII., Fecske u. 45. I. em. 8. szám a|atti,34974ĺ0lN9 he|yrajzi számĹl,30 m2 alapte-
rületű komfort nélkiili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értékęt 3.000.000'-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyflt fuv erés lebonyolítására'

8.) aBudapestVIII.,Füvészkeľtu.4.fsz.9.számalatti,36ll4ĺ0lVl0be|yrajziszámú,26rĺÝa|ap-
területÍĺ félkomfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 3.380.000'- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kfrt a hatályos jogszabályok rendelkezései sze-

ľinti nyílt áľverés lebonyolítására.

9.) a Budapest VIII., Horváth Mihály tér 5. fsz.2. szám a|atti,35547l0lN2he|yrajzi szám(l, 40 ÍIÝ

alapterületiĺ félkomfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket

5.200.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kfrt a hatályos jogszabályok ren-

delkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

10.) aBudapestVI[., Koszoruu.22. fsz. 13. szátma|atti,35f89ĺ0lNI3he|yrajziszámú,4IrĺÝa|ap-
területű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 6.150.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kfĺt a hatályos jogszabályok rendelkezései sze-

rinti nyflt árverés lebonyolítására'

1 1 ') a Budapest VIII., Máty ás tér 13 , II. em. 7 . szám a|atti, 35147 /0lNf5 he|yrajzi számű, 26 m2

alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja' a forgalmi értéket 3.900.000'-



Ft összegben elfogadja, egyrittal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyí|t árverés lebonyolítására.

1f.) aBudapestVIII.,Rákóczilit5I.félemelet L.száma|atti,3464LlOlNIfhe|yrajziszámú',f5m2
alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 3.750.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyí|t árverés lebonyolítására.

13.) a Budapest VIII., Rákóczi (lt7I.III. em. 10. szám a|atti,346I2\O/N45 he|yrajzi számĹl,39 m2
alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 5.850.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti ny í|t árv erés lebonyolítására.

I4.) a Budapest VI[., Somogyi B. u. 16. fsz. I. szám alatti, 364f4ĺolN5 he|yrajzi szám(l,39ÍIÝ
alapterületií komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 5.850.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyí|t árv erés lebonyolítására.

15.) a Budapest VI[., Szigony u. 10. 1. em. 5. száma|atti,357f8ĺ35lN5 helyrajzi szźtmli,50m2
alapterületű összkomfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értéket
7.500.000'- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kfĺt a hatályos jogszabályok ren-
delkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

16.) a Budapest VI[., Tomő u. I7. fsz. I. szám a|atti,36f08lolNI he|yrajzi számú,20 rĺÝ a|apteru-
letú komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 3.000.000,- Ft osz-
szegben elfogadja, egyrittal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
ny í|t árv erés lebonyol ítására.

17.) a Budapest VI[., Tömo u. 62. fsz. 13, szátm alatti, 36106ĺ0lNI3 helyrajzi számĹl,28 Í|Ý alapte-
ľületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éÍtéket 4.200.000,- Ft <ĺsz-

szegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft{ a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
nyílt árverés lebonyolítására.

18.) a Budapest VIII., Magdolna u. fI. fsz. 15. szám alatti, 35509 l0lN9 he|yrajzi számű, f4 m2 a|ap-
területű raktiárhelyiséget a bérbeadási ái|ományból kivonja, a forgalmi étéket 1.090.000'- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései sze-
rinti nyílt árverés lebonyolítására.

19.) aBudapestVI[., Tavaszmezó u.8. szám a|atti,35I7I|0/NIhe|yrajziszámű,80 m2alapterületű
raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értéket 4.010.000'- Ft cisszegben
elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt
áľverés lebonyolítására.

f0.) a Budapest VI[., Rákóczi ilt 69. szźlm a|atti,346II|0/N90 helyrajzi szźlmú,23 rĺÝ a|apterületű
üzlethelyiséget a béľbeadási á|lományból kivonja, a forgalmi értéket 1.470.000,- Ft osszegben
elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt
árverés lebonyolítására'

2I.) a Budapest VIII., Baross u. 8. szám a|atti, 3657Il0/N2 he|yrajzi szám(l, 42 Í|Ý alapterületű rak-
tárhelyiséget abérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 4.010.000'- Ft osszegben el-
fogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyflt álr-

verés lebon y o|ításár a.

2f.) a jelen határozat 1.)-19.) pontjaiban foglalt lakások esetében, amennyiben második árverés
meghirdetésére azérLkerül sor, mert aZ első árverésre senki nem regisztrźůt, az első árverésen
megjelölt kikiáltási áłr 75 ?o-ának, a harmadik árveréstől ugyanezen indok fennálIása esetén, az
elso árverésen megjelölt kikiáltási át 50 %o-ának megfelelő összegen kell megjelölni kikiáltási
árat.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáĺido: f0I5. ápri|is23.



A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététe| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2015. március 2.
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Aurőrau. 13,2, |3'

crm

Baross u. ljf. L l7

Baĺoss u. |22. fsz.2,

Baross u. 124.2.35.

Bőkay J. u. 56. I. 14

hrsz.

Fecske u. 15. félem. 4.

350t6t0tNt5

Fecske u.45. 1. 8.

35507t0/N17

alapte-
ľii|et

FĹivészkeľt u. 4. fsz,9.

35405/0tNr

Horváth Mihály tér 5. fsz'

35404t0/N40

f5 m2

ĺngatlan
típusa

Koszoni u.22.fsz. 13.

36203/0/Btr7

f5 ÍÍÝ

komfort
nélktili lakás

Mátyás tér |3.2.7

3498'7/0tN4

javasolt
kikiál-
tási ár
(e Ft)

63 m2

komtoľt
nélkiili lakás

RákÓczi t 51. félem. 1

34974/0tN9

31 m2

komfortos
lakás

RákÓczi í]t7|.3. |0.

36114t0/Nt0

lĺkvid
foľga|-

mi
érték
(e Ft)

48 m2

komfort
nélkiili lakás

35547ĺ0ĺN2

Somogyi B. u. 16. fsz. l.

36 m2

2.500

komfortos
Iakás

35f89t0/N13

30 m2

2.500

Szigonyu. 10. 1.5

komfortos
lakás

35147t0/N25

iiľesedés
dátuma

26mz

9.450

Tcimo u. 17. fsz. l.

r.480

komfort
nélkiili lakás

34641/0/Nt2

40 ÍÍÝ

3.100

1.f00

Tcimó u. 62. fsz. 13

félkomfor-
tos lakás

f013.10.24.

346r2t0/N45

Masdolna u. 21. fsz. 15.

7.f00

41 11Ý

5.040

éľtékbecs-
lés dátuma

félkomfor-
tos lakás

2014.06.23

36424t0/N5

5.400

f6 m2

r.490

komfortos
lakás

2012.10.18.

25 m2

4.950

3.000

35728t35/N5

2014.12.03.

komfortos
lakás

2014.05.06.

2.610

vtz-
oras

39 m2

3.380

36208/0tNl

2014.10.30.

komfortos
lakás

f013.02.26.

s.200

1.600

36106t0/N13

39 ÍÍÝ

2013.08.22

ktizłis
kti|tség
(F.t/ľ'ő)

komfortos
lakás

f012.rr.30.

35509t0tN9

1.f60

lgen

6.150

2014.10.30

50 m2

f014.06.10

komfortos
lakás

3.000

3.900

nem

2013.08.2f.

f0 ÍÍÝ

célbefi-
zetés

2013.11.08.

12.550

cisszkomfor-
tos lakás

3.750

2.260

nem

f0r3.08.f2.

28 mz

2014.05.08.

r3.020

rendelet szeľin-
tĺ ktiltségelvíi

lakás bérle1ĺ díj
(Ft/hő + Afa)

5.850

komfortos
lakás

1.670

nem

24 rŕ

20t4.tĹ.04.

f010.09.02

36.748

komfortos
lakás

2.000

nem

).ó)U

2014.09.03

f014.10.09.

0

14.074

raktár helvĹ

4.400

nem

1. szám melléklet

2014.tt.04.

7.500

2014.03.25.

0

18.703

nkor.
mányzati
tu|ajdonĺ

hányad(7o)

nem

4.000

2013.06.24.

3.000

2011.05.12.

0

f3.049

nem

2014.12.17.

4.5't5

3.500

4.f00

0

201r.03.09.

10.730

lgen

1.090

2014.09.t6.

4.575

1.000

łi.nkoľ.
mányfa
tĺ tu|aj-
don db
szám

0

9.334

igen

201r.08.03.

f2.869

f013.06.24.

1.540

0

I 1.28 l

18,19

2014.05.r3.

1.090

5.673

nem

2013.08.ff

0

10.329

f0t3.07.23.

17,30

nem

t7.4f4

0

2012.11.30.

2013.06.f4.

6.'t60

r8,98

13.068

4ĺ|8

rgen

0

2014.t1.04.

7.095

ĺ5,71

6tf'7

nem

5.490

0

2014.09.03.

tft69

39.58

7.359

6.136

igen

2014.11.t8.

0

44,54

10.709

7t55

9.440

nem

0

30,27

t8/40

14.883

6.772
f014 tf

3l-is

10.500

nem

0

18,14

9t15

9.438

10.032

lgen

19,41

4n6

25.974

9.0'75

JJ

6ĺ44

14.157

0

6.699

,65

t9

3ll'l

0

14.157

,83

|5ĺ45

8

0

,84

18. ls0

0

9/43

7 ,61

'1.260

7 t7l

5,08

10.164

3t53

3,23

flf5

9f,94

17,60

3t95

47,20

25t27

5/f8

9lz2



Tavaszmezo u.8. pince-
szint

Rríkőczi rít 69. pinceszint

Baľoss u. 8. pinceszint

351'7uÜtN1

3461r/0/N90

36571t0tN2

80 m2

23 mz

ses
raktrír he|yi-
sés

42 |1Ý

Ĺizlethelyi-
sée
raktrír helyi-
sée

4.010

r.470

4.010

4.010

1.470

1997.10.29.

4.010

f010.06.f9.

f009.04.24

2014.rr.03

f014.12.03.

2015.01.06.

lgen

lgen

ft.f00

nem

5.f68

7.616

0

0

0

fl,60

4?'4

4ĺ1.7

5,94

5t92

3t17

11



Avant' I mmo Mémökĺ és lgazságü gyi Szakéľtői Kfr .

Budapest. Vllf. Aurlra u, 13. ll. 13.350rc14ĺ4l15 hrsz



Avant. lmmo Mérnöki és |gazságügyĺ Szakértőĺ Kfr"

Budapest' Vl||. Baross u' 102. l. 17. 35507/0/ÁJ17 hrsz
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AvanŁlmmo Méľnoki és lgazság0gyi Szakértőí Kfr. I

Budapest' Vl||' Baross u.124. ||. 35. 35404ĺ0tN40hrsz
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Avant' |mmo Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kfr.

Budapest. V|ll. Fecske u.45. l. 8.34974lÜlN9 hrsz



Avant.|mmo Mérnóki és lgazságtjgyi Szakértőĺ Kft'

Budapest' V|t|. Füvészkert u. 4. fsz. 9. 36114/0/Á/10 hrsz



Avant.lmmo Mérnoki és |gazságügyi Szakértői Kfr'

Budapest. Vl|l' Horváth Mihály tér 5' fsz' 2' 35547filł2hrsz
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Avant.|mrno MémÖki és lgazságügyi Szakértói Kft.

Budapest' V|||' Mátyás tér í3. ||.7' 35147t0ĺN25hrsz



Avant. |mmo MěmÔki és |gazságügyĺ Szakértöi Kfr,

Budapest' V|ll. RákÓcziút 51' |l|. |h. fe. ĺ. 34M1IaIN12hĺsz
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Avant. |mmo MémÖki es lgazságugyi Szakértói Kft.

Budapest. Vl|l. TÖmő u. 17' fsz. 1' 36208/0/A/1 hrsz



Avant. lmmo Mérnoki és lgazságügyi Szakértőĺ Kft'

Budapest. V|ll' Tömő u.62. fsz. ĺ3. 36106i0/Á/í3 hrsz



AVanL I mmo MérnÖki és lgazságtlgyi Szakéńri Kfr ' I

Budapest V|ll' Magdolna u. 21' fsz' 15. 35509/0/A/9 hĺsz



Avant' I mmo MémÖki és lgazságü gyi SzakéľtŐi KfŁ

Budapest V|l|' Tavaszmezó u. 8' pinceszint 35í71l0/A/1 hrsz
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Avant.lmmo Mémöki és |gazságĹigyi $zakértóĺ Kft,

Budapest wl|. Ráklczi iit 69. pinceszĺnt 34611/0/Á/90 hrsz
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Avant' Immo MérnÖki és lgazságtigyi Szakéľtói Kft.

Budapest V||l. Baross u. 8. 3ô57 1 l0l N2 hĺsz


