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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pérrztigyi Bizottság!

I. TényáIIás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

1.ABudapestV[I.,Józsefkrt.(DszámaIatti,-rsz.u,63m2alapteľĺi|etű,1
szobás, komfortos, a közös tulajdonból hozzátartoző 437/I0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásľa
vonatkozóan az onkormányzathatározat|an időre szóló lakásbérleti szerzodést kötött 1993. janńt 29.
.tapjaotJaL

-20I4.szeptember|7.napjźlĺvételiszándéknyilatkozatotnyújtottbealakás

megvásáľlása érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerzódését, valamint a bérleti díj
taĺtozás vonatkozásában kiállított nullás igazolásÍ'.

A Budapest VI[., József 1oĹ(- szám alatti béľleméný HVT előíľás nem éľinti' ezért a
Rév8 Zrt. állásfoglalásáľa nincs szükség.

Béľlő kérésére az {'RBS ingatlan Kft. (Várszegi Dóra) 2014. október 30-án ęlkészítętte a lakásra
vonatkozó értékbecslést. Az értékbecslő, valamint a^fiiggetlen szakéftő felülvizsgálata alapjźn a becsĹilt
piaci-, forgalmi érték 1 4.05 0. 000, -Ft (223 .000,- F tl ÍIŕ).

A Yétosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1300/2014. (X[.08.) számú határozatáva| hozzájáruLt az
ingatlan bér|ő részére történő értékesítéséhez az e|készült forgalmi éľtékbecslésben megállapított _
14.050.000,- Ft _ foľgalmi érték 50 %o.ź.ľa| megegyezo összegű, 7.025.000,- Ft vételár megfizetése
mellett. Bérlő kérte az e|adási aján|at meghosszabbitását, igy az 20i5. februttr 14. napjáig vott
érvényben, ez idő a|att Bérlő Vételi nyilatkozatot nem adott le, az eladási ajánlat újbóli
meghosszabbittsát nem kérte, azonban kérelmet nýjtott be az ingatlan forgalmi értékének
felülvizsgálatara vonatkozőan. A Ytlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 5912015. (I.26') számű
hatźtrozatávai úgy đöntött, hogy véte|árat nem módosítja. Bérló a lakás megvásárlására vonatkozőan nem
kötött ad ásvétel i szer zó dé st, az Önkor mány zat aj án|ati kötöttsé ge l ej árt.

n- 2015. október 03. ĺapján ismét vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a lakás
megvásárlása érdekében. A kérelemhez csatolta az éwényes bérleti szerzodését, valamint a béľIeti díj
megťlzetéséről szóló nullás igazo|ást'

A korábbi éľtékbecslés 2015. október 05. napján készült szakértoi felülvizsgálata alapjźn az ingat|an
becsült piaci-, forgalmi értéke 1 6.300.000,-Ft (25 8.700,- Ft/ m').

A foľgalmi érték megemelésére azért került sor, mert a korábbi határozat megszületésétől eltelt
időszakban bekövetkezett ingatlanpiaci váLtozźsok ęzt indokolták.

Fenti ingatlan tekintetében az onko rmányzat tulajdonában áltó lakások eliđegenítés érőI sző|ó 33l2o13.
(VII. 15.) rendelet (a továbbiakban: Renđelet) 7. $-ában meghatározott elidegenítést kjzárő okok nem
állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottságjárutjon hozzá a Budapest VI[., József krt. 

- 

szim alatti
lakásvonatkozásábanabérlő,(Erészéretciľténőeĺadásiaján|atkiküldéséhez,azęIkésn1|t
forgalmi étékbecslés (releváns adatok aze|oterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a Rendelet 19.



$ (1) - komĺbľtos lakás esetéľe vonatkozó - bekezdésc alap.ján a ĺ,oľgalnri érték 50 .X'-átlak lllegĺ.cle l(ĺ
osszegű, azaz 8,l50.000,- Ft vételáľ megielĺilése me|lett.

2. A Budapest V|II., Mátyás térllszán alatli,Jlrsz.-ú, 74 nr2 a|a;rteľĹiletii, 2
szobás, komfoľtos, a közös tulajdonból hozzátartozo 283/|0.000 ttllajdoni hányaddaI ręnclę|kező |akásľa

vonatkozóan az onkonnányzathatározat|all időľe szó|ó lakáslréľ|eti szeľzodést kötött l992. novcIlbeľ 3.

napjánJel.

-2015.július23.nap1ánvételiszándéknyilatkozatotnýjtottbeaIakásnregvásáľlása

éľdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti díi taflozás
vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

ABudapestVIII.,Mátyástér(]záma|attibérleményelhelyezkedéseHVTterületetérint.
A Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadályát nem |átja, az elidegenítés az onkormányzat és a
Rév8 Zlt. szerződésben vá|lalt kotelezettségeinek teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az Avant.Immo Kft. (Bartfai LászÍő) 2015. augusztus 25-én elkészítette a lakásra
vonatkozó éĺékbecslést. Az értékbecslő, valamint a fliggetlen szakéńő felülvizsgálata a|apján a becsült
piaci-, foľgalmi éľték l4.600.000,- Ft (197.300'- Ft/nť).

Fenti ingatlan tekintetében a Rende|et 7. $-ában meghatározott elidegenítést kizárő okok nem állnak
fenn. i'

Javasoljuk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.,Mátyástér(Eszámalatti
lakás vonatkozésában a bérlő,all részére tcjľténő eladási ajźn|at kikü|déséhez, az e|készlj\t
forgalmi éľtékbecslés (ľeleváns adatok az előterjesúés f ' szźlmí męllékletében), valamint Rendelet 19. $
(1) - komfoľtos lakás"ęsętérę vonatkoző _ bekezdése a|apján a forgalmi érték 50 %o-ának megfelelo
összegű, azaz 7 .300'000,- Ft vételár megj elölése męllett.

3.ABudapestVIil.,DiószegiSámuelu.(Eszáma|atti,(Ellrsz,-il,f3m2
alapterületĺĺ, l szobás, bérleti szerzódés szerint komfoľt nélktili, a valóságban komfortos, a közös
tulajdonból hozzátartoző 87110.000 tulajdoni hányadda| rendelkező lakásra vonatkozóan az
onkormányzathatározatlan időre szóló lakásbér|eti szerződést kotött 2000. június 09. napjan-!
bérlővel és lEérlőtárssal.
Bérlők 20|4. november 05. nĄźtn vételi szandéknyi|atkozatot nyújtottak be a lakás megvásárlása
érdekében. A kérelemhez csatoIták az érvényes bérleti szerzodését, valamint a bérleti díj megfizetéséľől
szóló nullás igazo|ást' A Yárosgazdálkodási és Pénzigyi Bizottság 140/20|5. (II.16.) számu
hattlrozatával nem járult hozzá az ingatlan elidegenítéséhez.

Bérlők 2015. október 26. napján ismét vételi szándéknyilatkozatot nýjtottak be a lakás megvásáľlása
érdekében. A kérelemhęz csato|ták az érvényes béľleti szerzodését, valamint a bérleti díj taĺIozás
v onatkozásában kiállított nullás igazo|ást.

ABudapestVI[.,DiószegiSámuelu.(Dszźlma|attibéľleményelhe1yezkedéseHVTe|oíľást
nem érint, ezért a Rév8 Zrt. áIlásfogla|tlsára nincs szúkség.

Bérlők kéľésére az LIRBS Ingatlan Kft. (Várszegi Dóra) 2014. novembęr 18-án elkészítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést, amely 2015. november 4-én felülvizsgálatra kęrĹilt. Az étékbecslő, valamint a
Íiiggetlen szakéľtő felülvizsgálata alapján a becsült piaci-, forgalmi érték 4.280.000,- Ft (186.200'-
Ft/m").

Fenti íngatlan tekintetében a Rende|et 7. $-ában meghatźrozott elidegenítést klzźrő okok nem állnak
fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a Budapest VIII., Diószegi Sámuel u.(Ilszám
alattilakásvonatkozásábanabéľlők,-.ésĺErészéretörténőeladásiajtn|at
kilaildéséhez, az elkészült forgalmi éľtékbecslés (releváns adatok aZ előterjesztés 3. számű'

mellékletében), valamint Rendelet 19. $ (1) - komfortos lakás esetére vonatkozó _ bekezdése a|apján a
forgalmi érték 50 %o-ánakmegfelelő összegű, azaz2.140,000,- Ft vételar megjelölése mellett.

4'ABudapestYIII.,LlĘza".(I-sztlma|atti,]rsz.-il,3Im2alaptertiletű,l
szobás, a bérleti szeľződés szerint komfoľt nélkíili, valóságban felkomfortos, a közös tulajdonból
hozzátartozó 160/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra vonatkozóan az onkormányzat



hatttrozat|an időľe szóló lakásbér|eti szeľzodést kotött 2002. szeptembeľ 25. napján.-réľ|ővcl
é,Tlbérlotáľssa|, véglegesĺtés jogcímen.

Bérlők 201'5. szeptembeľ f3. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtottak be a lakás ľnegvásáľlirsa
éľdekében. A kérelemhez csatolták az éľvényes bérleti szerzódését, valalllillt a béľleti díi tartozás
vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

ABudapestYIII.,Lujzau.ĺTszáma|attíbérleményelhelyezkedéseHVTterületetérint.
A Rév8 Zrt' tárgyi ingatlan elidegenítésének akadályát nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a

Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.

Béľlők kéľéséľe az Duro-Immo Expcrt Kft. (Bács György) 2015. októbor 07 én elkészítettg a lakásra

vonatkozó étékbecslést. Az értékbecslo, valamint a fuggetlen szakéľto felĹilvizsgá|ata a(apján a becsĹilt
piaci-' forgalmi érték 5.700.000,- Ft (183.500'- Ftlm.).

ingatlan tekintetében a Rendelet 7. $-ában meghatározott elidegenítést kizáro okok nem állnak

Javasoljuk, hogy a Bizottságjáruljon hozzá a Budapest VIil., Luj,jn,JJ} szárn a|atti
lakás vonatkozásában a bérlők.

- 

részéľe torténo eladási ajánlat
kikrildéséhez, aZ elkészült forgalmi értékbecslés (releváns adatok aZ eloterjesĺés 4. számu
mellékletében), valamint Rendelet 19' $ (l) - félkomfotos lakás esetéľe vonatkozó - bekezdése a|apján
a forgalmi értékf5 oÁ-tnakmegfele|ő összegű, azaz|.425.000,- Ft vételar megjelölése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A lakások elidegenítésévelkapcsolatos döntéqęk meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. A lakások énékesítéséve| az

Onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az onkormányzat számźra előnyös, meľt a
csokkenő tulajdoni hányadra alacsonyabb közös költség'.fizetési kötelezettség tartozik. Ameĺľryiben a
társashźz valamilyen nagyobb beruházásról dönt, arľrak a költsége is kisebb mértékben terhe|i az

onkormányzatot.

rV. Jogszabályi kiiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33120|3. (VII' 15.) rendelet 2. $ (2)

bekezdése szabá|yozza a döntési jogköröket, amely szerint értékhatáľtól fiiggoen a Yárosgazdálkodási és

P énzigy i Bizottság dont az eI idegenítésről.

A Rendelet 15. $ (1) bekezdés a|apjáĺ az e|adásí ajźn|at a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság dontése

a|apján adható ki a vevo részére.

Az e|ővtsárlási jog gyakorlása a Rendelet 9. $ (2) bekezdése a|apjćn torténik: ,,Ha a |akás az á||am

tulajdonból térítésmentesen keľült az tnkoľmányzat tulajdonába, a béľlők elovásaľlási joguk a|apján
vásźrolhatják meg a lakást.'' 

.

A vételar megá||apítását aRendelet 19. $ (1) bekezdése szabályozza: ,,Haatéľítés nélkül azOnkormányzat
tulajdonába került lakást az e|ővásárlási jog jogosultja, vagy az elhelyezésre jogosult jogcím nélkiili
lakáshasználó vásarolja meg' a vételar a forgalmi érték 25 ,Á-a, a valóságos komfortfokozat szerint
komfortos, összkomfortos lakás esetében a véteIźlr a forgalmi érték 50 %o-a.,,

Fentiek alapjtnkérem a Tísztelt Bizottságot,hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

i.) A Vąosgézdálkodási és Pénn,gyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájźlru| az ingatlan-nyilvrántartásban a

e heIyrajzi számon nýĺlvantaÍtott, természetben a Budapest VIII., József l..t.e
(}szám a|atti, 63 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszorľryal
rendelkező bér|ó részére t<jľténő eladási aján|at kikĹildéséhez, a331201,3. (Vľ,'15.) szární önkormányzati
renđelet 19. $ (1) bekezdésében;ła komfortos lakás értékesítésére meghatfuozottak szeńnt, az e|késni|t

Fenti
fenn.



forgalmi értél<becsléslrcn mcgóllapított Íbrga|mi ćńćk 50 9/o-ĺivĺrI lncgegyezo ossz-egŕi, B.|50'0()0,- |'tĺ

vételár közlése lllęI leĺ't.

J ózscĺÝá ľosi Gazdá lkodási Központ Zľt. va gyonga zdá l kodá s i igazgatőj a

2015. nclvember 16.

2.) felkén a lozsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a |.latározat l.) pontja szerinti e|adási ajánlal
kiküldésére, va l alrrint az adásv éte|i szeľződ és megkötésé re.

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt' v agy ongazclálkodás i ígazgatoja
2015. december3l.

Felelős:
|fatárido:

Felelős:
Határjdő:

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Határidő:

Felelős:
Határidó:

FeIelős:
Határidő:

3.) A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, |logy hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a

C'e|yrajziszámonnyi1vántartott,természetberraBuda[estVIII.,ľĺĺtyĺ.iuÜ
(}zám a|atti, 74 m2 alapteľületu, 2 szobás, komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszo-íilFT

rendelkező béľlo ľészére töfténő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33l20I3. (VII. 15.) számú önkormányzati
rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, azeIkészu|t
foľgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 o/o-áva| megegyező összegű, 7.300.000,- Ft
vételar közlése mellett'

Jó zse fváro s i G azđá|ko dási Kö zp o nt Zrt. v agy onga zd á 1 ko dás i i gazgatoj a
2015. november 16.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 3.) pontja szerinti eladási ajánlat
kikĺildéséľe, valamint az adźsv ételi szerződé s me gkötéséľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2015. december 3l.

5.) A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárt| az ingatlan-nyilvántartásban a

-he|yrajziszámonnyílvántartott,természetbenaBudapestvIII.,DiószegĺSámuet]
-szźlma|atti,23m2a|apterületű,1szobás,bérletiszerződésszerintkomfoľtnélküjj

(valóságban komfoľtos) lakásľa határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlók részére
történő eladási aján|at kiküldéséhez, a 33lf073. (VII. 15.) számú önkormányzati renđelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás értékęsítésére meghatározottak szerint, az elkészült foľgalmi
értékbecslésben megállapitott forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyező összegű, 2.140.000,- Ft vételár
közlése mellett.

Felelős:
Határido:

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás í igazgatőja
2015. november 16.

6.) felkéľi a Jőzsefváľosi Gazdálkođási KözpoÍLt ZÍt-t a határozat 5.) pontja szerinti eladásí ajánlat
kiküldé sére, valam int az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Józsefuárosi Gazđálkodásí Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatója
2015. december 31.

7.) A Yárosgazdéllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźtruI az ingatlan-nyilvántartásban a

ĺI,'re|yrajziszámonnyilvántaľtoÍi,teĺmészetbenaBudapestM[.,Lajzau.lD
(}szám a|atti, 3I m2 alapteri'iletű, 1 szobás, bérleti szeľződés szerint komfoľt nélktili (valóságban
félkomfortos) lakásra határozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkezó bér|ő részéľe töľténo eladási
ajánlat kilaildéséhez, a 33ĺ2013. (VIL 15.) számú önkormányzati renđelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfort nélkiili lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|késnjlt forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 25 %o-áva| megegyező összegű, 1 .4f5 .000,- Ft vételár közlése mellett.

8.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási K<izpont Zrt-t a hattrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldésére, valamint az adźsv éte|i szer zódés me gkötésére.

Jó z s efu áro s i G azdźiko dási K<izp ont Zrt. v agy ongazdálko dás i igazgatőj a
2015. november 16.

JózsefvárosíGazdáIkodásiKözpontZrt.vagyongazdźůkodásíigazgatő ja
2015. december 3i.

A dontés végrehajtását v é gző szew ezęti egység : Józsefu arosi Gazdálkod ási Koą ont Zrt.



A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén az e|oterjesztés elokészít(i'iéllek .iavasIata a köZzćtćĺcl
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1. satm melléklet

Jőzsefkrt.(e

Béľló neve, vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

--

2015. oktÓbeľ 03.

Bérló javáľa figyelembe vett
éľtékniĺveló

beruházás łisszege

Vételár
(foľgalmi éľték

507o-ában):

llrsz:

Az ingatlan adatai

8.150.000.- Fr

Ertékbecslésben meghatározott adatok

Bérleti díj Ft/
hő + Áfa:

m'

Az éľtékbecsló által megállapított
bektilttĺzhetó foľsalmi érték:

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

onkoľmrĺnyzati
albetétek sz ma

63

21.885,- Fr

komfortos

I5Q2\
Béľleti díj méľtéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

Szoba-
szám:

16.300.000.- Ft

koltségelvtĺ lakbéľ

Esvéb adatok

I

7s.27%

Fajlagos mz
ár:

Míĺszaki állaoot leíľása:

Eladást kizáró
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

Ktizłis kiiltség:
IGENľNEM

258.700,- Fr

Eľtékbecslés
készítóie' és dátuma:
IIRBS Ingatlan Kft

(Várszegi DÓľa)
Z0 14. oktÓber 30. felĺilvizsgá|at

2015. oktÓber 5.

16.169,- Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

onkormányzat
áItaybérlö á!|t^|

BéľIeti jogviszony kezdete
és ioscíme :

Fizetési moľál:

1993. jaĺutt 29.
kizárÓlasos bérlö

megfelelo



2. szám melléklet

Mdnás ľ9f|

Béľló neve, vételi kéľelem
benyrĺitĺísának dátuma :

-r
2015. i lius 23.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
értékniiveló

beľuházás sszege

Vételár
(foľgalmi éľték

507o-ában):

Hrsz:

Az Íngatlan adatai

7.300.000.- Ft

Eľtékbecslésben mesha táłr ozott adatok

Bérleti díj
Ft/ hÓ * Afa:

m2

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiilttizhetó foľgalmi érték:

onkoľmányzati
albetétek száma

25.788,- Fr

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

74 komfortos

BéľletÍ díj mértéke:
si(1

onkoŕmányzatÍ
tulajdonÍ
hánvad

6)

14.600.000.- Ft

koltségelviĺ lakbér

Szoba-
szám:

Esvéb adatok

f6.38%

2

Miíszaki állanot leíľása:

Fajlagos mz
á,ľz

Eladást klzáró
feltétel fennáll-e:

éľtékbecslés szeľint

Ktiztis ktiltség:
IGEN/NEM

197.300.- Ft

19.244,-Ft

Ertékbecslés
készítóie, és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Avant.Immo Kft
(Bártfai Lászlo)

2015. auzusztus25

cinkormányzat
éĺ]-:taUbér|ó á ta|

Béľletĺ jogviszony kezdete
és ioscíme:

Fizetési morál:

l992. novembeľ 3'
bérlet

megfelelö



3. szlźm melléklet

Bérló neve, vételi kéľelem
benv itásának dátuma:

-)s

2015. oktÓbeľ 26.

Bérló javára Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházás iisszege

Hľsz:

Vételáľ
(foľgalmi érték

507o-ában):

Az inqatlan adatai

Ertékbecslésben meghatár ozott adatok

mf

2.140.000.- Ft

Az értékbecsló által megállapított
bektilttĺzhetó foľsalmi érték:

Komfoľtfokozat
Nvĺlvántart.szer

Bérleti díj Ft/
hĺí + Áfa:

komfort nélktili
(valÓságban
komfortos)

onkoľmányzati
albetétek száma

2.253,-Ft

Szoba-
szám:

28(87)
Béľleti díj méľtéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

4.280.000.- Ft

koltségelvrí lakbér

1

Múszakĺ állapot leírása:

Esvéb adatok

Fajlagos m2

ár:

30.4r%

Eladást |đzáró
feltétel fennáll.e:

értékbecslés szerint

Kiiztis kiiltség:
IGEN/NEM

186.200.- Ft

Ertékbecslés
készítóie" és dátuma:
ITRBS Ingatlan Kft

(Várszegi DÓra)
2014. novembeľ 18.

felĹilvizsgál at f0 1 5 . november
04.

5.980,- Fr

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

onkormányzat
á|tavbér| á.Jta'|

Bérleti jogvĺszony kezdete
és iogcíme :

Fizetési moráI:

2000.j nius 09.
kizarÓlasos bérlok

megfeleló



4. szám melléklet

Bérló neve, vételi kéľelem
benyr'ił tásának dátuma :

łsĺn
2015. szeptember 23.

Béľló javára ĺigyelembe vett
éľtékniiveló

beruházás iisszege

Vételáľ
(forgalmÍ érték

25o/o-á.ů.ĺn)z

Hľsz:

Az insatlan adatai

1.425.000.- Ft

m2

Béľleti qíj Fť
hĺí + Afa:

Ertékb ecslésben mesha tár ozott adatok

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

Az éľtékbecsló által megállapított
bektilttizhetó foľsalmĺ éľték:

onkormányzati
albetétek száma

3.349,-Ft

31

komfort nélkĺili
(valÓságban

félkomfortos)

1 8(60)
Bérleti díj méľtéke:

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Szoba-
szám:

5.700.000.- Ft

kÖltségelvrĺ lakbér

Eevéb adatok

26.37%

I

Míĺszaki á|lanot leíľása:

Fajlagos m2
á'rz

Eladást |tizá'rćl
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

Kiiztis kiiltség:

183.s00.- Ft

IGEN/NEM

76.640,- FI

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

Euro-Iĺnmo Kft
(Bács Gyorgy)

2015. oktÓber 07.

onkormányzat
á|taVbér|ő á|ta|

Bérleti jogviszony kezdete
és iogcíme :

Fizetési morál:

2002. szeptember 25
véglegesítés

megfeleló


