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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése:

A Budapest VI[., Baľoss u..-
alapterületű, 1'5 szobás, komfortos, 307/10.000
vonatko zóan az Önkorm árly zat hatáĺrozatLan időre
októbeľ 20. napj án |Ęérlovel.
.f-f014. augusztus f9, napján vételi szándéknyilatkozatot nyíjtott be a Kisfalu
Kft-hez a lakás megvásár|ása érdekében. A kérelemhez csato|ta az éľvényes bérleti szerződését,
valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló nullás igazolást, amely szerint bérlő a vételi kérelem
benyújtását mege|őzőeĺ egyenlítette ki2f6.760,- Ft összegtĺ tőke és kamattartozást lakbér-, és

kap cs o1ó dó ktil ön s zoIgá'|tatási d íj ak tekintetéb en.

A Bizottság az e|adási aján|at kiadásáról szóló dontés meghozata|a e|ottjogosult megvizsgálni
ez esetben a bér|ő szociális helyzetét (bérlő anyagi lehetőségeit, körülményeit, az ingatlan
vásárlás fedezetének meglétét) a családsegítő bevonásával. hodánk felkéľésére a Budapest
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási kodája kdľnyezettanulmłáný készített,
amely az aláhbiakat tartalmazza:

f014 januárja őta az Ezüstfenyo Gondozőház Lakőja. oľvosi javaslatra

koltözott be, ott tartózkodását ideiglenesľe teľvezi. A Díjbeszedő hoda ál|ta| igazo|t hátralékot
önerőbĺĺl egyenlítette ki, az ingatlan megvásárlásáthoz kellő fedezettelľendelkezik.''

A Budapest VIII., Baross u.e számalatti lakás elhelyezkedése FIVT területetérint'
A Rév8 Zrt. táĺgyi ingatlan elidegenítésének akađá|yát nem láltja, aZ elidegenítés aZ

onkoľmányzat és a Rév8 Zrt. szętzodésben vállalt kĺjtelezettségeinek teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Avant.knmo Méľnöki és Igazságügyi Szakértő Kft. (Brártfai Lász|ő) ?0I4.
szeptember 24_én e|végezte a lakásľa vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés és annak

felülvizsgáIata a|apján a becsült piaci-, forgalmi éľték 8.060.000,-Ft.

Fenti ingatlan tekiĺtetébeĺ az onkormányzat tulajdonában áI|ó lakások elidegenítésének
feltételeiľől szóló 33/f0I3. (vII. 15.) Budapest Józsefváros <inkormányzati rendelet 6. és 7. $-

aiban meghatfuozott elidegenítéstkizáró okok nem áltnak fern. Az épületben az onkormányzat
tulajdoni hányađa 51,34 vo, amihez a26 albetétbőI If a|betéttaĺtozk.

szám alatti,.nhrsz-ú,, 4f m2
tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra

szóló lakásbéľleti szetzódést kötott 1999.



Tárgyí lakást az onkoľmányzat önerőből szerezte, 1998. május If-én adásvétel -űtjá/n, ezért a
1ét9lár megállapításáĺái kedvezmény a bérlőt nem illeti meg. A Budapest Józsefvárosi
onkormányzat miĺt Vevő az ingat|aĺt 2.450.000,- Ft-ért vásárolta me1 az 1998. május 12.
napján kötött adásvételi szerződés atapján.

Javaso1juk,hogyaBizottságjáruljonhozzá,,aBudapestVI[.,Baľossu.Tszám
alatti lakást bérlő 

-rtészéte 

történő eladási aján|at kiküldéséhez, aZ elkészült
forgalmi éĺtékbecslés (releváns adatok az e|ótetjesztés 1. szátmú, mellékletében), valamint a
33/2013. (VII. 15.) számú' onkormányzati ľendelet 20. Š és f|. $ alapján a foľgalmi érték 7oo ?o-
ának megfelelő összegłL, azaz 8.060.000,- Ft Vételár megjelölése mellett.

z.)ABudapestvIil.,Józsefkľt.lEszáma|atti'-hrsz-ú,62fiŕ
alapteľületű, 2 szobás, komfoľtos, 427/Io.oOO tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra
vonatkozóan az Onkormányzat hatfuozat|an időľe szóló lakásbéľieti szerződést kötött 2Ol|'
október 17. napján a|, akizárőlagos béľleti jogviszony kezdő időponda
20II. április 12.

Bérlő f0I4. december ff. napján véte|i száĺldéknyilatkozatot nyłtott
be a Kisfalu Kft-hez a
szerzódését. valamint a

lakás megvásárlása éľdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti
bérleti díj megfizetéséĺől szóló nullás igazolást.

ABudapestVIII.,Józsefkt.(l-száma|attibéľleményHVTelőírásneméľinti,
ezérÍ' a Rév8 Zrt. állásfoglalásáľa nincs szükség.

Bérlő kéréséľe az URBS lfft. (Győľváĺi Boldizsár) fo|5' február 5-én elvégezte a lakásľa
vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés és a felülvizsgá|at a|apján a becsĹilt piaci-, foľgalmi
érték 13.990.000,. Ft.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének
feltételeiĺőI sző!ő 33/f073, (vII. 15.) Budapest !őzsefvátłs Önkoľmányzat'ĺ tenďelet 7. $-ában
meghatározott elidegenítést kizálrő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., József krt.ĺIll szám
alatti lakást bérlő részére töľténő eladási aiőĺn|at kiküldéséhez, az
elkészült foľgalmi éĺékbecslés (releváns adatok az e|őterjesztés 1. számí mellékletében),
valamint a33/f013. (vu. 15.) szźtmű onkormányzati ľendelet t9. $ (1) - komfortos lakás esetéľe

vonatkozó - bekezdése alapjrán a forgalmi éľték 50 %o-á,nak megfelelő összegű, azaz 6.995.000,-
Ft v éte|áLr megj elölése mellett'

3.)ABudapestvIII.,KaľácsonySándoľu.(DszámaIatti'eľsz-li,3fm2
alapterületű, 1 szobás, félkomfortos komfortfokozatű, 480/10000 lakásľa vonatkozőan az

tnkormányzathatfuozat|anidejrĺlakásbér|etiszerződéstkötött20I3.jú1ius19.napjanT
ł bérlővel, aklzátrőIagos bérleti jogviszony kezdő időponda 2013. február 19.

BéľlőT;|!r })Is.január 04. napjan vételi szándéknyi|atkozatot nffitott be a Kisfalu
Kft-hez a lakás megvásáttIálsa érdekében. A kóreleĺnhez csatolta az érvényes béľleti szeruődését,

valamint a bérleti ďíj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

ABudapestVIII.,KarácsonySándoľu.(Dsző,maIattiGhrsz-úingat1an
HVT teľületen helyezkedik el, azonban a Rév8 Zrt-ve| tĺirtént egyeztetést a|apján aZ

elidegenítésnek akadálya nincs.

Bér1ő kérésére az Apprea| Kollár Kft. (Kollát Zoltán) ingatlan éľtékbecslő e|készítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést. Az étékbecslés és a felülvizsgálat ďapján a becstilt piaci-, forgalmi
érték4.610.000,- Ft.

Fenti ingatlan tekintetében az onkorrnźtĺyzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítésének
feltételeiľől szóIó 33/2013. (VII. 15.) Budapest Józsefviíros onkormányzati ľendelet 7. $-ában
meghatározott elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.
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Javaso1juk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,KaľácsonySándoľu.D
száĺmaIatti1akástbérlőQDtészéretĺirténőeladásiajánIatkiküldéséhez,azelkészült
forgalmi értékbecslés (releváns adatok az előterjesztés !. számú, mellékletében), valamint a
33/2013. (vII. 15.) szátmű tĺnkormányzati rendelet 19. $ (1) _ félkomfortos lakás esetére
vonatkozó _ bekezdése alapján a forgalmi éÍtékf5 %o-őnak megfelelő ĺisszegtĺ, azaz I,I5L.5OO,-
Ft vételár megjelölése mellett.

4.)ABudapestVIil.,SalgótarjániutcaTszáľla1atti,-helyľajzi
számon nyilvántartott, 55 m2 a|aptcrťi|ctu, 2 szobás, 1.206110.000 tulajdoni hányadáal
rendelkező, komfortos komfortfokozat(s' lakásra vonatkozóan az onkormá,nyzat hatáĺozat\aĺ
időre szóló lakásbérleti szerződést kötött f0|2. janufu 9. napjáne ésll
El bérlőkkel b éflőtár sítáls j o gcímen'

A Budapest VIII., Sa1gótarjáni ufuaeszám a|attĺ épületben ta|álhatő lakásokat és nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségeket a Képviselő-testĹilet 2Í7120Í4. (XI.05.) számĹl döntésének k)
alpontja, és a 4Iĺf015. (II.19.) számú, dontésének 1.) pontja a|apján elidegenítés érdekében
kijelölte.

A bérlők, Il. és Đ 2OI5. január 10. napján vételi
szándéknyilatkozatot nyújtottak be a Kisfalu Kfrhez a lakás megvásárlása érdekében. A
kérelemhez csatolták az érvényes bérleti szerződést, valamint a bérleti díj megfizetéséről szóló
nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT teľületet érint, a Rév8 Zrt. tálrgyi ingatlan elidegenítésének
akadályáú nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 ZrÍ", szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.

Bérlő kéréséľe az Appĺeal-Kolláĺ Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tán) 2015. februfu 6-án
elkészítette a lakásra vonatkozó értékbecslést, amely a|apján a független szakértő á'ItaI

jóváhagyott, becsült piacĹ, foľgalmi éfték 1I.f20.000,- Ft (204.000 ,- Ft/m.).

Fenti ingatlan tekintetében a benffitott iratok a|apján és az onkormányzat tulajdonában áIlő
lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33/f0I3. (VII.15.) Budapest Józsefváľos
onkormányzati rende|et 6-7 . $-ában meghatározott elidegenítéstkizáttő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,SalgótarjániutcaO
számaIattíIakástbérlő(EésTrészéretörténőeladásiajánIat
kiktildéséhez, aZ elkészült forgalmi értékbecslés (ľeleváns adatok az elótefiesztés 1' számú'

mellékletében), valamint a 33ĺ2013. (vII. 15) szátmű onkormányzati renđelet f7. $ alapján a

HVT területre tekintettel aZ eredeti kiutaló határozatban a lakás bérleti szęrződésben

meghatáľozott alapterulet alapján, a vízmlJ, csatofnamű kĺjzműrendszer felújítás költségeivel
megegyező. a lakásra alapterület arányában eső osszeg, azaz3.088.863,- Ft vételár megjelölése
mellett.

5.) A Buďapest VIII., Jőzsef ufuae szátm alatti,JŰle|ytajzi számon
nyilvántartott, 48fiŕ alapteľületű, 1 szobás, 207/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező,

komfortos lakásra vonatkozóan az onkoľmányzat hatátozat|an időľe sző|ő lakásbéľleti

szeruođést kötött lakáscseľe jogcímen, f00f. jfuius L7-éĺ-al és])
Iu.
Abérlők,-és{f014.július24.napjánbenffitottvételi
kérelmére aYátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 1,142/2014. (XI.I7.) szárnűhatározatáxa|

hozzájáru|t az elađásí ajáilat bérlők részére történő kiküldéséhez. Bér|ők az e|ađási aján|at

ajáĺ|ití kötöttségének határidejében tettek ugyan elfogadó nyl|atkozatot, de az adásvételi

szerződés megkötéséÍe aZ ezt kovető 15 napon belül nem keriilt sor, ezért2oI5. március 12-én

újabb vételi szándéknyilatkozatot nýjtottak be a Kisfalu Kft-hez a lakás megvásárlása



érdekében. A kérelemhez csatolták az étvényes bérleti szerződésiiket, valamint a bérleti díj
megfizetés érőI szóIó nullás igazo|ást.

A lakás elhelyezkedése HVT területet nem érint.

Béľlők kéľésére az URBS Ingatlan Kft. (Várszegi Dóra) 2OI4. szeptembeľ L1-énelkészítette alakásra vonatkozó értékbecslést, amely alapján á fiiggetlen szakértő által jóvahagyott, becsültpiaci-, foľgalmi éľték 8.900.000,- Ft (186.25-0'- Ft/m2).

Javasoljuk, 6o8l a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., József utcallDszám
alatti lakást bérlő: _i részéte to,te,'o 

"luaĺĺ uiánlut
kiküldéséhez, aZ elkészĺilt foľgalmi éĺtékbecslés (đeváns adatok az elótetjesztés 1. számű.mellékletében), valamint a 33/2013. (VII. É.) számi önkormányzati renđe|et 19. $ (1) _
komfortos lakás esetéľe vonatkozó - bekezdése alapján a forgalmi érték 50 vo_ánakměgfeíelő
összegű, azaz 4,450.000,- Ft vételáľ megjelölése meilátt.

II. A beterjesztés ĺndoka:

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.
ilI. A dłintés célja, pénzügyi hatása:

Az eladássalkapcsolatos döntés meghozatala esetén pénztigyi feďezetetnem igényel. Az ingatlanok
éĺtékesítés éveI az onkoľmányzat koltségvetési bevétôhez jut.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet ismertetése:

Az' onkormány.zat tulajdonában áI|ő lakások eIidegenítésének feltételeit Budapest Józsefváros
onkormányzatának 33/f0I3. (VII. 15.) számú, rendeláte szabőlyozza. A dcĺntési jógköľĺjket a fenti
ľendelet 2. g (2) bekezdése hatfuozza meg, amely szerint értéIúlatártől függően a Városgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottság dönt az elidegenítésről, tová'bbál a 15. $ (1) beřezdés alĘán az e|adáłsi
ajániat a tuiajĺionosi jogokat gyakorió bizottság döntése aiapjánađható ki a vevő részére.

Az elővásárlási jog gyakorlása valamint a vételár megái|apítása a 33/2OI3. (v[. 15.) számli
önkoľmányzatirenđelet 9. $ (f)bekezdés és a 19. $ (1) bekezdése alapjántörténik: Haa|akás az
ál|am tulajdonból térítésmentesen keľült az onkorm őnyzat tulajdonába, a bérlők elővásárlási joguk
aLapján vásárolhatjiák meg a lakást. ,Ha a térítés nélkiil az Onkormáłnyzat tulajdonába kerĺilt iul.a't
az eIovásárlási jog jogosultja, va1y aZ elhelyezésľe jogosult jogcím nélküli lakáshasznáió vásáro|ja
meg, a véte|á,r a foľgalmi éľték 25 vo-a, a valóságos komfortfokozat szerint komfoľtos,
osszkomfoľtos lakás esetében avéte|ár a forgalmi éľték 50 vo-a.,,

Az e|ővását|ási jog gyakoľlása' valamint a vételár megői|apítása a 33/2073. (VII. 15.) számú,
cinkormányzati ľendelet 9. $ (1) bekezdésén alapul.

A rendelet 15. $ (1) bekezdé,s alapján Eladási aján|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság
döntése alapjan adható ki a vevő részérę. A (z) bekezdés szerint az e|ad.ási aján|atkiadásfuőI szólő
döntés meghozatala előtt a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottságjogosult megvizsgálni a bérlő
szociáIis helyzetét a családsegítő bevonásával abban az esetben' ha a bérlő a lf hónapon túli béľleti
đíjhátra|ékáLt avételikérelem benyíjtása e\ott, a lakás megvásárláłsaéľdekében egyenlítette ki.

A vételár megállapítása a ľendelet 9. $ (f) bekezdés és a 20. $ alapján tĺjrténik, amely szeúnt az
cinkormányzati eszkozökből szerzett lakás vételára nem lehet kevesebb a lakás szerzéskori
bekeľülési éttékéné|, illetve a véte|ár me|,ghatározásáná| az önkormányzati eszközcikbő| szeruett
|akás szerzéskoľi éĺékét kell figyelembe venni, ha a 18' $ alapján elkészült forgalmi értékbecslés
alacsonyabb értéket állapított meg.

A rendelet 21. $ (Íf) pontja szerint a 20. $ paragrďus a|apján kötött adásvételi szeľződések
esetében a vevőt nem illętik meg(2), (a) és (5) bekezdés szeľinti kedvezmények.

e. uÁv telepen elhelyezkedő lakásbérlemények esetében az elővásárlási jog gyakorlása, valamint a
vételár megállapítása a33/f013. (VII. t5.) számű-önkoľmányzatircnde|et 9. $ (2) bekezdés és a27.

+



$ alapján töľténik: HVT teľĹiletén lévo lakás esetén a Képviselő-testül et hozzájárulásával a
rendeletben foglaltaktól el lehet témi, ha a befektetési területre vonatkozó szeruődés teljesítése
érdekében szükséges. A Képviselő-testület fI7/2014. (XI.05.) számlj, döntésének a.)-o.) atpontjai,
valamint a 4ll2ol5. (II.19.) szźlmú, dcintésének 1.) pontja a|ap1án a ir,lÁv lakótelepen elhelyezkědő
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek éliaegenĺteJével kapcsolatban u l*oepd"tekben
ta|áihatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre t1eltilĺ. A határozatlan időtaľtamľa béľbeadott
lakások csctében a vételár a kijelölés időpontjában hätályban lévő ľendel et 27. $-a atapjfu a HVT
teľületre tekintettel az eľedeti kiutaló határozatban es iakás bérleti szerződésb"n -ěgnut ározott
alapteľület alapján avízmii, csatornamrĺ kĺizműĺeĺĺ|szer felr.ljítás költségeir,el męgegyező, alakísľa
alaptertilet arányában eső összeg. A helyiségek véte|ára aZ elidegeníté. ía"3éu"n hatáIyos
önkoľmányzati rendelet alapj án kerül megáll apításra.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot' hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT

......./foĹ5. (. . .) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáruI aZ ingatlan-nyilvántartásban a llllD heiryrajzi számon nyilvántartott,
természetbenaBudapestYI[.,Barossu.Dszámalatti,42m2alapterületű,
komfortos lakásra hatźlrozatlan idejű béľleti jogviszonnyal rendelkezo bér|o részéie történő
eladási ajáln|at kikĹĺldéséhez,a33/2013. (Vu. ń.) szárui'önkormányzati rendelet 20. $ és 21. $
alapján aZ elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éÍték IOO vo-áva|
megegyezo összegrĺ, 8'060'000,- Ft Vételáľ közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 06.

2.)hozzájáĺu|azingatlan-nyilvántaľtásbana{Dhe|yrajziszámonnyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József kľL e szám a|atti,62m2 alaptertiletű,
komfortos lakásra hatźlrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bér|o részére történő
eladási aján|at kiktildéséhez, a 33/f013. (VII. I5.) szá,mú, önkoľmányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az elkészult forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-á*a| megegyezo összegű, 6.995.000,- Ft
v ételfu közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2015. április 06.

3.)hozzájáru|azingatlan-nyilvántartásbana|Dhe|yrajziszámonnyilvántartott,
teľmészetbenaBudapestvIil.'KarácsonySándoľu.-számaIatti,32m2
alapterületű, félkomfortos lakásra hatźtrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkezíS béťrő
tészéte töľténő eladási ajánlatkiküldéséhez, a33/f013. (Vil. 15.) számú önkormányzati ľendelet
19. $ (1) bekezdésében, a félkomfoľtos lakás értékesítésére meghatátozottak szerint, az e|készult
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éÍték 25 vo-áva| megegyező összegű,
1.152.500,- Ft vételár közlése mellett'

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. ápľilis 06.



4.)hozzájárulazingatIan-nyilvántartásbanalEhe1yrajziszámonnyiIvántartott,
természetben a Budapest VIII., Salgótaľjánĺ utca 

- 

szám a|atti, 55 m2
alapterületű, komfoľtos lakásra hatźĺozatlan idejű bérleti jogviszoruryal rendelkező bérlők
részére töľténő eladási aján|at.kiküldéséhez, a33ĺ2013. (vII. 15.) számú önkoľmányzati ľendelet
27. $ bekezdésében, a Képviselő-testület 2t7/zO14. (XL05.) számű'döntésében meghatározottak
szerint, a vízmu-, csatornamű közmriľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
alapteľület aráĺyában eső 3'088.863,- Ft összegri éľték IO0 To-áva| megegyező összegű,
3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. ápľilis 06'

5.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a |- he|ytajzi számon nyilvántartott,
természetbenaBudapestVI[.,JózsefutcalDszáma|atti,48m2alapterületrĺ,
komfortos lakásľa hatátozatlan idejií bérleti jogviszorrĺryal rendelkező bérlők részére történő
eladási ajánlat kiküldéséhez, a 33i2O13. (vÍ. 15.) szĺmú onkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére megbatározottak szerint, az e|készüit forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éÍék 50 %o-ávaI megegyezó összegrĺ, 4.450.00đ,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: z0I5' április 06.

6.) felkéľi a Kisfalu Kfĺt a határozat szerinti
szeruő dések me skotés éľe.

eladási aiánlatok kiküldésére és az adásvételi

Felelős: Kisfalu Kfľ. ügyvezetó igazgatőja
Fĺatáľidő: 2aÍ5. május 0i.
A döntés v égrehajtásált' v égző szew ezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjáĺa

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2oI5. máĺrcius 23.

honlapon

Lr
Kovács ottó

v agy ongazdálkodás i igazgatő

KÉszÍľeľľe: Klsr'eluKľľ
LpÍRľ,c': DRevprz RÉrA REFERENs

PÉNzÜcnľeDEZETETlcÉNygI-/ ľeu lcÉNyBl-, IGAZoLÁs: Ź.L^ I

-l

\JocI KoľľRoI-I-: a=<-
Eu-BNonlzľe: tn,t,t,-t*-.

Dr' Bąlĺą Katąlin
jeglzői kobinetvezető 2015 l'ĺÁRt 2 4'

ĺEGYZő e VÁnoscłzDÁLKoD



1. szám ruelléklet

Barossu,łf

Bérló neve, vételi kéľelem
benyűjtásának dátuma:

-

2014. augusztusfg.

Béľló javára figyelembe vett
értékntiveló

beruházás łisszege

VéteIáľ
(forgalmi éľték
100 %o.ában\z

Hľsz:

Az ineatlan adatai

8.060.000,- Ft
Bérleti qíj Ft/ hő

+ Afa:

Eľtékbecslésben megha tá.ľ ozott adatok

on.kormányzati
albetétek száma

m2

14.427,-Ft

Az értékbecsló által megállapított
bekłiltiizhetó foľealmi érték:

Komfortfokozat
Nvĺlvántart.szeľ

4f

1fQ6\
Béľleti dÍj méľtéke:

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

komfortos

8.060.000.- Fr

kciltségelvrĺ lakbér

Szoba-
szálmz

Egyéb adatok

51,3470

1.5

Eladást kizárćl
feltétel fennáll.e:

Míiszaki állapot leírása:

Fajlagos mz
árz

Kłizłis ktiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

192.000,- Ft

8.289,- Ft

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Avant.Immo Kft.
f0Í4, szeptember f4,

onkormányzat
á|taUbér| áitall

Béľleti jogviszony kezdete
és ioecíme:

Fizetési moľál:

1999. oktőber 20'
kizárőlasos bérló

nem megfelelo



2. számli melléklet

Béľló neve, vételĺ kéľelem
benyű.i tłásának dátuma :

-

f014. december 22.

Bérló javára figyelembe vett
értékniiveló

beľuházás łĺsszese

Vételáľ
(foľgalmi érték

507o.ában):

Hrsz:

Az inqatlan adatai

6.995.000,- Fr
Béľleti {íj

Ft/ hő + Afa:

Eľtékbecslésben

m2

onkoľmányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló által megállapított
bekłiltłizhetó foľealmi éľték:

15.276,-Ft

Komfortfokozat
Nvĺlvántart.szeľ

62

meghatáľozott adatok

Béľleti díj méľtéke:
17Q2)

komfortos

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

13.990.000.- Ft

szociális lakbér

Szoba-
szám:

Esyéb adatok

79.04Vo

ĄL

Eladást kizá.ľól
feltétel fennáll-e:

MĺÍszakÍ állapot leíľása:

Fajlagos m2
árz

Kiizłis kiiltség:

énékbecslés szeľint

IGEN/NEM

ff5.645.-Ft

f0.069,-Ftl

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

ITRBS lngatlan Kft
(Gyorvári Boldizsár)

f0I5. február 25.

onkormányzat
általlbérló által

Bérleti jogviszony kezdete
és ioecíme:

Fizetési morál:

f01L. ápri|is If .

kizárÓlaeos bérlo

megfelelo



3, szam melléklet

Kardcsonv Sdndor uC

Bérló neve, vételi kérelem
benyliitásának dátuma:;!Ęt

Béľló javáľa figyelembe vett
éľtékniiveló

beruházás łisszese

VéteIáľ
(foľgalmi éľték
25 vo.álban\:

Hrsz:

Az insatlan ađatai

1.152.500.- Ft
Béľleti {íj

Ft/ hő + Afa:

Ertékbecslésben megha t.ár ozott adatok

m2

onkoľmányzati
albetétek száma

Az értékbecs|(i á|ta| megállapított
bektiltłizhetó forealmÍ éľték:

4.129,-Ft

Komfoľtfokozat
Nvilvántart.szer

32 félkomfortos

Bérleti díj mértéke:
4(17\

onkormányzati
tulajdoni
hánvad

4.610.000.- Fr

Szoba-
számz

ktiltségelvíĺ

Eevéb adatok

30.477o

I t,-t. ji: j

I

Eladást kizárćl
feltétel fennáll.e:

Míĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2
ár:

Kłiziis kłiltség:

énékbecslés szerint

IGEN/NEM

144.000,- Fr

8.640,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie, és dátuma:

Elidegenítés
kezdeményezése

Appreal Kollár
Ingatlanszakéľtó Kft
f075. március 03.

<inkormányzat
áltaVbérló által

Bérleti jogviszony kezdete
és ioecíme :

2013. február 19.
bérleti iosviszonv folvtatás

Fizetési moľál:

megfeleló



4. sz,űm melléklet

Béľló neve, vételi kéľelem
benyri.i t.rásának dátuma :

-

-
2015. ianuáľ 10.

Bérló javáľa figyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházás łisszege

Vételáľ felrijításÍ
ktiltség |00 ?o.

ában):

Hľsz:

Az ingatlan adatai

3.088.863.- Fr
BérletÍ díj

Ft/ hő + Áfa:

Ertékbecslésben megha tár ozott adatok

m2

onkormányzati
albetétek szátma

f0.f35,-Ft

Az éľtékbecsló által megállapított
bekłiltłizhetó foľealm]i érték:

Komfoľtfokozat
Nvĺlvántart.szeľ

55

Béľletĺ díj méľtéke:
8(8)

komfortos

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Szoba-
szám:

11.220.000,- Fr

kĺĺltségelvÍĺ

Egyéb adatok

Ń0'00 vo

L

Míĺszaki á|lapot leírása:

Eladást kizár6
feltétel fennáll.e:

Fajlagos m2
źrz

Uzemeltetési ktiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

204.000,- Ft

13.407.- Ft

Éľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Appreal Kollár Kft
(Kollár Zo|tán)

2015. február 06'

<inkoľmányzat
á|ta|lbér| á ta|

Béľleti jogviszony kezdete
és jogcíme :

Fizetési moľál:

10

f)If . januá'r 9.
bérlotársítás

megfelelo



5. szám melléklet

Jőzsef utca(Ű)

Béľló neve, vételÍ kéľelem
benyrii ĺásának dátuma :

f014.i lius24.

Bérló javáľa figyelembe vett
értéknłiveló

beľuházás łisszege

Yételár
(forgalmi érték
50 %o.átban\z

Hľsz:

Az ingatlan adatai

4.450.000.- Fr
Bérletĺ {íj

Ft/ h'Ó + Afa:

Eľtékbecslésben me gha tár ozott adatok

m2

onkormányzati
albetétek szálma

16.379,-Ft

Az értékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľsalmi érték:

Komfoľtfokozat
Nvĺlvántart.szeľ

48

Bérleti díj méľtéke:
33(38)

komfortos

onkormányzati
tulajdoni
hánvad

8.900.000.- Ft

Szoba-
szám:

koltségelvii

Esvéb adatok

87.5470

1

MíĺszakÍ állapot leírása:

Eladást kizáről
feltétel fennáll.e:

Fajlagos m2
ár:.

Kiizłis kłiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

186.250,- Ft

13.041,- Fr

Éľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

IIRBS Ingatlan Kft
(Várszegi Dőľa

fOt{. szeotember 17.

cinkormányzat
á'ItaVbér| á,Jrta|

Bérleti jogviszony kezdete
és jogcíme :

Fizetési moľál:

2002.j nius 17.
lakáscsere

l1

megfeIeló


