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Tisztelt Y árosgazdá|kodásÍ és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése:

1.) A Budapest VIII., Nap utcaJl szám alattiEl}ľsz-u,26 m2 alapteľĹiletű, 1

szobás, komfortos, 45l1.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra
tnkoľmányzat határozatlan időre szóló lakásbérIeti szęrződéSt kötött 1985.

vonatkozóan aZ
március 22. napján

f.)

-f015. 

március 30. napján vételi szándéknyi|atkozatot nyújtott be a Kisfalu Kft-
hez a lakás megvásár|ása érdekében. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti szerzi5dését,
valamint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

A Budapest VilI., Nap ..t"a II- szám a|attiJ)'hrsz.-ú bérleméný HVT
előíľás nem éľinti, ezért a Rév8 Zrt' állásfoglalásáľa nincs sziikség.

Béľlő kéľésére az Avant.Immo Méľnöki és Igazságügyi Szakéľtői Kft. (Báĺfai Lász|ő) 2OI5.
április 29-én e|végezÍe a lakásra vonatkozó értékbecslésÍ.. Az éÍtékbecslés és a felülvizssálat
a\apjána becsült piaci-, forgalmi érték 4.g7O.000,- Ft.

Fenti ingatlan tekintętében az onkormányzat tulajdonában á||ő lakások elidegenítésének
feltételeiľőI sző|ő 33ĺ2013. (VII. 15.) Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 7. $-ában
meghatźrozott elidegenítéstkvárő okok nęm állnak fenn.

Javasoljuk, hgsľ-ŁŁŁollsagjáruljon hozzá a Budapest VilI., Nap utcal-l szźm alatti
lakást bérloĺ-részéľe töľténő eladási ajźn|at kikĹildéséhez, az e|készult foľgalmi
értékbecslés (ľeleváns adatok az e|őterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a3312013' (Ylľr.
15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) _ komfortos lakás esetére vonatkozó - bekezdése
a|apján a forgalmi érték 50 o/o-ának megfelelő összegű, azaz f.485.000,- Ft vételár megjelölése
mellett.

ABudapestVI[.'Józsęfu.lDszáma|attĐfhĺsz-u,I72m2a|apteľüIetű,3
szobás, osszkomfortos, 68il10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező |akásra vonatkozoan az
onkormányzathatározatlan időre szóló lakásbér|eti szerzodést kötött 2005. augusztus 01. napján

a|. AkizáróIagos béľletijogviszony kezdo időponda 2005. július 02.

2015. március 30. napján vétę|i szándéknyilatkozatot nyujtott be a Kisfalu Kft-
szerződését,hez a lakás megvtsárlása érdekében. A kérelemhez csato|ta az érvényes bérleti

valamint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást.

A Budapest V[I., József oIIl szám alatti]I}ľsz-ú ingatlan HVT területen
helyezkedík e|, azonban a Rév8 Zrt-vę| történt egyeńetést a|apján az elidegenitésnek akadá|ya
nincs.



Bérlő kérésére az Grifton Propefty Kft' (Toľonyi Ferenc) 2015. ápri|is 30-án elvégeďe alakásra
yonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés és a felülvizsgálat alapján a becsült piaci-,-forgalmi érték
19.040.000,- Fr.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormáĺyzat tutajdonában álló lakások elidegenítésének
feltételeiľől sző|ő 3312013. (VIL l5.) Budapest Józsefváros onkormányzati rende|"ř ĺ' 5-abun
me głlatár o zott elide gen itést klzár ő okok nem ál lnak fenn'

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VilI., József u.ĺD szám aLattl
lakást bérlő részéte történő eladási aján|at kiküIdéséhez, az e|készult forgalmi
éltékbecslés (releváns adatok aze|őte1esztés l. számú mellékletében), valamint a33lf0|3. (Y;;..
15.) számú önkormányzati rendęlet 19. $ (l) _ komfortos lakás esetéľe vonatkozó _ bekezdése
alapján a forgalmi érték 50 %o-ának megfelelő összegtĺ, azaz9.520.000,. Ft vételár megjelölése
mellett.

3.)ABudapestVIII.'Józsefköľút-sztlma1atü,ebrsz-Ĺl,34m2alapteľü|ehi,
1 szobás, komfortos, 234l|0.000 tulajdoni hányaddal ľende|kező lakásra vonatkozóan az
Óĺlkormányzathatározatlan időľe szóló lakásbéieti szerződést kötött 20Of. március 28. napján

-ď.Abérletiszerződésmódosításrakeru|t20|f.december3.án

béľlotáľsítása miatt.

qEé.lD2OI4,oktőberI4.napjánvételiszándéknyilatkozatotnyújtottak
be, az éltékbecslés megľendelésére azonban nern keľült ýJr.Eztkĺivetően z-0ts' apĺilis 3ó' napján
ismét je|ezték vételi szándékayl|atkozatukat a Kísfalu Kft-hez a lakás megvásárlása érdekében. A
kéľelemhez csatolták az érvényes béľleti szeruődést, valamint a bérleti äíj megfizetéséľől szóló
nullás igazolást.

ABudapestVI[.,Józsefkörut{-száma|attiJ}lĺsz.-úbérleménytHVT
eloírás nem éľinti, ezéft a Rév8 Zr1. állásfoglalására nincs ."ňk.*. -
Béľ!ő kéľéséľe zz TJB3S Ingatlan Kft' (Várszegi Dóľa) 2015. május 5-én elvégezte a 1a.k.á.sra
vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslés éstt felülvizsgálat fupjána becsült piaci-, forgalmi éĺék
7.900.000,- Ft.

Fenti ingatlan tekintetében az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének
feltételeiľől sző|ő 33lf013. (V[' l5.) Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendeleř 7. $-ában
me ghatáľ o zo tt el i de gen íté st kiztir ő okok nem ál lnak ferm.

Javasoljuk, hogy aBizottság jtlru|joý9zz! aŁudapest VIII., József körutJJ számalattilakástbérlő!Eé.(Eręszéretĺjfténőeladásiu1áilutEfiildé,BĹ"",u,
elkésztilt foľgalmi éľtékbecslés (releváns adatok az e|őterjesztés l. számú 

'''óllékl.teb"n), 
valamint

a33lf013. (VII. 15.) számú önkonnányzati rendelet 19. $ (1) - komfortos lakás esetire vonatkozó_ bekezdése alapján a foľgalmi érték 50 Y,-źnak megfelelő összegii, azaz3.950.000'- Ft véte!źĺr
megjelölése mellett.

4.)ABudapestVIII.,Hungáriakrt.--számaIatti,I'hĺsz-ú,41m2
alap1eľületű, 1 szobás, komfortos, zO9/10.000 tulajdoni hányadda1rendelkező lakásľavonatkozóan
az onkoľmányzathatáľozat|an időľe szóló lakásbérleti szeiződést kötött 201|. február 06. napján
esal a lakás komfoľtfokozatának megváltozása miatt. A bérleti jogviszony kezdő
időpontja 2009. júIius ff ' napj,a.

.D2015.ápri1is03.napjánvételiszándéknyilatkozatotnyújtottbeaKisfaluKft-heza
lakás megvásáľlása érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes ueiletĺ szerződését, valamint a
bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás igazolást, melyen nem volt arľa vonatko ző informáciő
fekiĺntetve, hogy Bérlő a fennáIló taľtozását az igazo|ás kiadása e|(jtt rendezte eryösszegben.

ABudapestV[I.,HungáŤk.t..-számalatti,tksz-úingatlantIVT
területet nem érint, ęzért aRév8 Zrt áltĺásfoglalására nincs sztikseg.



Bérlő kérésérę az URBS Ingatlan Kft (Várszegi Dóra) 2015' ápnlis 7-én elvégezte a lakásra
vonatkozó értékbecslést. AZ értékbęcslés és a felülvizsgá|at a|apjźn a becsült piacĹ, forgalmi érték
7.570.000,- Ft.

Ozots.április28.napjźnmegkeresteEuľopaiSoRS-TÁRSAKKözhasznú
Egyesületet, és előadta, hogy a f0|4. év nyarán, volt osztálýáľsa rokonal

éO - u, onkormányz ut ho,ffi.ása ĺétkĺl - u.tffi[
Bérlő lakáskulcsát és bérleti szęrzódését elvette, 

', 
amelyet a

LakásgazdálĘodási Iľoda tpbb alkalommal pótolt. 2014. októbęt 28. napján Bérlőt írásban is
felszólították, hogy a jogtalan befogadást sz[intesse meg és hátralékáttendezze, majd 2015. jaĺuár
19' napján 8 hónapľa szóló részletťlzetésí megállpodást kdtöttek vele. 2015. február 7. napján
BérIő adósságcsökkentő támogatást kapott.

2015. februáľjában aZ onkormányzati Hźnkeze|o Iľoda munkatársai bérleményellenoľzést
hajtottakvégre,amikoľismétfę1szólították1phpgyktildjee[IDseľlo
eImondása szeńnt a korábbi felszólításnak azért nem tett eleget, meft fél tőlük. 20t5. április 2.
napjáĺ Egyed Attlla (az Upendra Gold Kft. tigyvezetője) adásvételi e|őszerzódést iratott alá vele
fFnti ingatlarľa vonatkozőan 4.500.000,- Ft vételár meghatározásával, amellyel egyidejrĺleg

.100.000,-FtfoglalótfizetettÉrészére.Aze|őszerzoaestatlé.D
lD.ľ'ĺtelesítette tanúként. Béľlőnek azt igéték, hogy a lakás eladását1-övetoen Ôbudĺi, majd

késobbi ígéret szeľint Csobánkán biztosítanak lakhatást, illetve ha az nem megfelelő akkoľ
Kőbányán szeľeznek neki önkormányzati béľ|akást. Erre vonatkozóan íľásos megáIlapodás nem
szĹiletett.

Béľlőnek a vételi kéľelem benyĹrjtása elott béľleti dij éski>zuzemi díj tartoztsa is fęnnált, amelyet
Egyed Attila, illetve 

- 

fiztett ki, aki szintén az LJpenđra Gold Kft.
alkalmazottja. : '- 3 ŕ.i i

Az adásvétel ügyében(IDjáľt el közvetítőként, aki ezért 200.000,- Ft jutalékot követelt
eloszoľ aEcsaládtóI, ma.jc késobb IIćI' Béľlő a ľendőľségen feljelentést tett
zsarolás miatt.

Bér|ő az Egyesületnek elmondta, hogy az áIta1abére|t lakást sem megvásáľolni, sem éľtékesíteni
nem szeľetné, meft úgy gondolja, hogy ebben az esetben a későbbi lakhatása nęm lenne biztosított.

-feIkeľesteaCsaládsegítőKözpontotis,aholazEuľópaiSoRS-TÁRSAKKĺizhasznú

Egye sti I etné l ľö gzítettekkel me gegyező tartalmú felj egyzést készült.

Fenti ingatlan tę|intetében az Qpkormány zat, tulajďonában á|Iő lakások elidegenítésének
feltétęleiľőt sző|ő 33/f0l3. (VII' 15.) Budapest Józsefuáľos onkormányzati ręndelet 7. $-ában
meghatározott elidegenítést kiztlrő okok nem állnak fenn.

-Da 

véteIi szándéknyilatkozatát nem vonta vissza a Kisfalu Kft-nél, ęzért a kérelme
tár gy áb an dontés szükséges.

Javasoljuk'hogyaBizottságnejáru!önho;zzáaBudapestVIII.,Huňgáriakĺ.ĺDszám
alatti lakás, Bé.lő 

-'észére 

tciľténő éĺékesítéséhez mivel a fennálló kĺirülmények
a!łyián vélhetoen a |akásmaffia á|dozatává váIna és jovőbeni lakhatása nem lenne biztosított.

II. A beteľjesztés indoka:

A lakások elidegenítésével kapcsolatos đöntés meghozataláľa a Tisztęlt Bizottság jogosult'

III. A döntés célja, pénziigyi hatása:

Az eladással kap.csolatos dĺintés meghozatala pénzügyi fędezetet nem igényel. Az ingatlanok
értékesítésével az onkormźtĺyzat koltségvetési bevételhez jut.

fV. Jogszabályi környezet: 
... ..i;

Az onkormźnyzat tulajdonában á11ó lakások elidegenítésének feltételeit Budapest Józsefuáros
onkormányzatźnak 33l20I3. (VII. 15.) számu rendelete szabtiyozza. A dĺjntési jogköľöket a fenti
renđelet 2.s Q) bekezdése határozzameg, amely szeľint érté|<hatźtrtő| fiiggően aYfuosgazđálkodási és



Pénzijgyi Bizottság dont az elidegenítésről, továbbá a 15. $ (1) bekezdés a|apján az eIadási aján|at a
tulajdonosijogokat gyakorló bizottság döntése a|apjźn adható ki a vevő ľészére.

Az elővásárlasi jog gyakoľlása valamint a véte|źr megállapítása a 33l2O|3. (Vil. 15.) számrĺ
önkormányzati ľendelet 9. $ (2) bekęzdés és a l 9. $ (1) bekezdése alapján történik Ha a lakás az á\Iam
tulajdonból térítésmentesen került az tnkormányzat Eilajdonába, a bérlők elővásárlási joguk a|apján
vásolha$k meg'aĺlakást. uila a térífěs nélkül az onkormányzat tulajdonába kertilt lakást az
elővásárlási .jog jogosultja, vagy az e|he|yezésre jogosult jogcím nélküli lakáshasznáIó vásárolja meg,
a vételár a foľgalmi éríék25 o,/o-a, a valóságos komfortfokozat szęnnt komfoľtos, öeszkomfortos lalĺós
esetébęn avéte|tr a forgalmi érték 50 o/o-a.,,

Az elovásáľlási jog gyakorlása valamint a vétę|fu megállapítása a 33/20|3' (VII. 15') számú
ĺinkormányzati rendelet 9. $ (2) bekęzdés és a 19. $ (1) bekezdése alapján történik: Ha a lakás az á|Iam
tulajdonból térítésmentesen keľĺilt az onkormányzat tls|ajdonába, a bérlők elővásárlási joguk a|apjtn
vásárolhatják meg a lakást. j. . 'ĺlł{

Fentiek alapjźln kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATĘpZATI JAVASLAT

.::'":....,lf0|5. (......) számLi Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi bizottsági

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

|'.) hozzájáruI az ingatlan-nyilvántartásban a
természetben a Budapest \{Iil., Nap utcą

he|yrajzi számon nyílvántartott,
szám alatti, 26 mf alapteľiiletű'

komfortos lakásľa határozatIan idejtĺ béľletijogviszonnya| rendelkező bérlő részéľe töľténő eladási
ajánlat kiktildéséhez, a3312013. (VII. 15.) sztlmű önkormányzati ľendelet l9. $ (1) bekezdésében,
a komfortos lakás értékesítésére ťneghatározottak szeľint' az e|késnjLt foľgalmi értékbęcslésben
rrĺegáI1ĺapi.lĐti forgalmi érték 50 o/o-ával megegyező összegĺĺ, 2.485.aaa,- Ft',,ĺét.e!ár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeti5 igazgatőja
Határidő: 2015. május f7.

2.) felkéri a Kisfalu Kftt a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat kiktildésére, valamint az
adásvétel i szerződés megkotéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. augusztus 31.

3.)hozzájtn1azingatlan-nyi|vántarIásbana-he|yrajziszĺlmonnyi1vántartotÍ.,
természetben a Budapest VI[., József u.(EDszám a|atti, llf m2 alapterületű,
cisszkomfoľtm lakásra határozat|an idejĺĺ bérleti jogviszonnya| rendelkező bérlő részére tciľténő
eladási ajánlat kiktildéséhez, a 33120113. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, af'łelkésnjlt forgalmi
éĺtékbecslésben megéJlapított forgalmi érték 50 %o-ána| megegyező összegű, 9'520.000,- Ft Vételáľ
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: f0|5,májusf7.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hattlrozat 3.) pontja szerinti eladási ajánlat kikĺildésére, valamint az
adásvétel i szerzo dés megkötéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. augusztus 31.

5.)hozzájárulazingatlan-nyilvántartásbana-heIyrajziszámonnyilvĺántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., József körútED szám a|atti, 34 mz alapteľületĺĺ,
komfortos lakásľa hatátozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bét|ők részére töľténő
eladási ajánlat kilcildéséhez, a 33120|3. (VII. |5.) számű ĺinkormányzati rendelet 19. $ (1)

"4fi'

haÍározat:



bekezdésében, a komfortos lakás étékesítésére meghatározottak szerint, az ęlkésnLlt forgalmi
értékbęcslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-źxa| megegyező összegű, 3.950.000,- Ft vételár
közlésę mellętt.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: f0I5. májusf7.

6') felkéri a Kisfalu Kft{ a hattrozat 5.) pontja szęrinti eladási ajáĺúat kikĹildésére, va|amiĺt az
adósvételi szerződés megkötósére.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. aususztus 31.

7.) nem hozzájáru| az ingatlan-nyilváĺtartásban a ĺDre|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[., Ilungáľia ľ.tlbnzám alatti,41m2 a|apterĺiletű,
komfortos lakás elidegenítéséhez.

Felelős: Kisfalrr Kft ' Ĺi gyvez ető i gazgatőj a
Határidő: 2015.májw27.
A döntés vé grehajtását v é gző szęrv ezeti e gysé g :

A lakosság széles körét érinto döntések esetén
mődjára: a honlapon

Budapest, 2015. május 1 8.

Kovács ottó

Kisfalu Kft.
az előterjesńés előkészítójének javaslata a kozzétéÍ.ę|

v agy ongazđálko dási igazgatő

KÉszÍrgrre: KIsr.eluKľr
MEZEIIrIÉN nEppnBNs. DRAvETZ RÉKA REFERENs ŕ\--.

PÉNzÜcvI FEDEZETETIGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: .pa"--i

Jocl KoNrR o'',,ý.,
EllenoRrzrn:

|+.-Á'lJL.

Dr. Bąlla Katalin
jegłzői kąbinetvezető

BETERJESZTÉsRB n.Lrelue.s : JovÁHłcyĺ

2015 MÁj 2 0.

A VÁRoSGAZD PÉxzÜcyl BlzorrsÁc ELNoKE
DłNłoł.fuMANEDINA



1. szám melléklet

-

Naputca-D

Béľló neve, vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

Béľ|ó javáľa figyelembe vett
éľtékniiveIó

beruházás iis

Vételĺíľ
(foľgalmi érték

Az ingatlan adatai

2.485.000,- Fr

ľtékbecslésben meghat ír ozott adatok

onkoľmányzati
albetétek száma

Az értékbecsló átta| megátlapított

9.165,- Fr

bektiltiizhetó foľgalmi érték:

Nyilvántart.szer

Béľleti díj méľtéke:

onko;mányzati
tulajdoni

4.970.000.- Fr

koltségelvrĺ lakbéľ

Szoba-
szám:

Eladást kizáró
feltétel fennáll-e:

Mĺĺszaki állapot leíľása:

191 .000,- Ft

13.780,- Ft

Eľtékbecslés
készítóie, és dátuma:

Avant.Immo Kft
20|5. április f9,

Bérletĺ jogvĺszony kezdete

Fizetési morál:

19B5' március22,
béľlet/eredeti kiutalás

megfelelo



2. szám melléklet

Jözsef u. r.

beny jtásĺínak dátuma:
Bérló neve, vételi kéľelem

-]

2015. március 30.

Ertékbecslésben megha tá.ľ ozott adatok
Béľló javáľa Íigyelembe vett

éľtékntiveló
beľuházás łisszege

Vételáľ
(forgalmi éľték
50 7o-ában):

(-r.
llrsz:

,ł

9.520.000.- Ft

Bérleti 9íj Ft/ h
* Afa:

Az éľtékbecsló által megállapított

-b 

e kti lt özhetó fo ľgą! m |.1g ľlqk :

onkormányzatĺ
albetétek szá,ma

mf

adatai
Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

41.606,- Ft

r12

3 (ft)

cisszkomfortos

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Bérleti díj mértéke:

19.040.000.- Ft

koltségelvĹĺ lakbér

Szoba-
szám:

13,40 0/o

a
J

Eladást l<izáró
feltétel fennáll-e:

Míĺszaki á||anoŕ |eíľísĺ

Fajlagos m2

ír:

Ktiztis ktiltség:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

170.000.- Ft

21.111,-Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

Ertékbecslés
készítóie" és dátuma:
Grifton Property Kft

20l5. április 30.

onkormányzat
áItal/béŤ]śĽá.|tal

Béľleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fĺzetési morál:

2005. j lius 02.
kizárÓlagos bérleti

iosviszonv

megfelelo



3. szám melléklet

J zsefkiirlźĺE

Béľló neve, vételi kéľe|em

2015. április 30.

sának dátuma:

Béľ|ó javáľa figye|embe vett
éľtékntiveló

beľuházás ii

Vételáľ
(forgalmi érték

Az ingatlan adtatai

3.9_50.000,- Ft

Onkormányzati
albetétek száma

Az éľtékbecsló áIta| megáltapított

becslésben meghatározott adatok

bekiilttizhetó foľsalmi éľték:

Béľleti díj mértéke:

7.900.000.- Ft

szociális lakbér

Esvéb adatok

Eladást kizárćl
feltétel fennáll.e:

Míĺszaki ál|apot leíľása:

értékbecslés szerint

231.600,- Ft

készítóie, és dátuma:
URBS Ingatlan Kft

2015. máius 5.

Bérletĺ jogviszony kezdete

Fizetési moľáI:

2012. december 03.
bérlotársítás



4. szĺźm melléklet

Hungáľiakrt.f-

Béľló neve, vételi kérelem
beny jtĺĺsának dátuma:

15. április 03.

Béľló javára figyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházás iisszese

Vételár
(forgalmi éľték

Az insatlan adatai

3.785.000,- Ft

onkormányzatĺ
albetétek szíma

kbecslésben meghatáľozott adatok

Az értékbecsló által megállapĺtott

5.856,- Ft

Komfoľffokozat

bekŕilttizhetó fo ľgalmfi éľték:

Nvilvántaľt.szeľ

Bérleti díj mértéke:

onkormányzatĺ
tulajdoni

7.570.000.- Ft

kottségelviĺ lakbér

Eevéb adatok

Eladást |<lzírćl
feltétel fenná|I-e:

Míĺszaki á|lapot |eíľása:

Ktiziis ktiltség:

értékbecslés szerint

184.600,- Fr

Elidegenĺtés

készítóie, és dátuma:
Éľtékbecslés

onkonnányzat

IIRBS Ingatlan Kft

áItaUBér| áItz|

2015. április 07.

Béľleti jogviszony kezdete

Fizetési morál:

2009. jt ius 22.
szerzódés mÓdosítás

megfelelo


