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Tisztelt Y árosgazđźl lkodási és Pénzĺigyi B izottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése:

1.)ABudapestVIII.kerület,Auľórau.(tsszáma1atti,Qhĺsz.-ú,22mfa|apterületű,1
szobás, komfort nélkíili, a k<izös tulajdonból hozzátartoző 3|2l|0,000 tu|ajdoni hányaddal rendelkező lakásra
vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kertitet Jőzsefvźrosi Önkormányzat (továbbiakban: onkormányzat)
1981. december 2I. napjĺán hatttrozat|an idore szóIó lakásbérleti szerződést kötött lés
ĺ!!l.if ha|á|źtkövetően a lakás egyedüli béľlője
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nýjtott be a lakás megvásárlása
valamint a bérleti díj tartozás

vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

Az ingat|an elhelyezkedése HVT területet érint. A Fiév8 Zrt, tárgyí ingatlan elidegenítésénęk akadályát nem
|átja, az elidegenítés az onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerzodésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem
érinti.

Bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft. (Várszegi Dóra) 2015. november 4-éne|végezte a lakásra vonatkozó
értékbecslést' Az értékbecslő, valamint a fiiggetlen szakértő feĺülvizsgálata a|apjáĺ a becsült piaci-, foľgalmi
érték 4.500.0o0,-Ft (2O4.5OO,- Ftl m2).

Fenti ingatlan tekintętében az onkormányzat tulajdonáb an á||ő lakások elidegenítés éro| szó|ő 33lf0|3 ' (vlľr.
15.) rendelet (a továbbiakban: Rende|et) 7. $-ában meghatźrozott elidegenítéstkizárő okok nem állnak fenn.

Javasoljuk, hogy a Bizottsźryjáruljon hozzá a Buđapest VIII. kerület, Auróra u'JI' szélĺn a|atti
lakástbérlő,lErészéretöľténőeladásiajtn|atkiktildéséhez,aze|késniltforgalmiéltékbecslés
(releváns adatok az e|óterjesztés 1. számú mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (1) _ komfoĺ nélktili lakás
esetére vonatkozó _ bekezdése a|apjáĺ a forgalmi éfték 25 %o-ának megfelelő összegű, azaz 7.125.000,- Ft
vételar megjelölése mellett.

2.)ABudapestVIII.kerület,HorváthMihá1ytéľ-szźmaIattí,J}łlĺsz.-ú,85m2
alapterületrĺ,2 szobás, komfortos, a közös tulajdonból hozzá tartoző 557li0.000 tulajdoni hányaddal
ľendelkező lakásľa vonatkozóan az onkormányzat 2010. november 10. napján hatfuozat|an időre szóló
lakásbéľleti szerződést kötötttl.

-2015. 

novembeľ 13. napján vétęli szándéknýlatkozatot nyújtott be a lakás megvásarlása
érdekében. A kéľelemhez csatolta az érvényes béľleti szerződését, valamint a bérleti díj tartozás
vonatkozásában kiállított nullás igazoIást.

Azlngat|an elhelyezkedése řrVT területet nem érint.

Bérlő kérésére az Appreal-Ko||ár Ingatlanszakértó Kft. (Kollĺár Zo|tán) 20i5. december 28-tn e|végezte a
lakásra vonatkozó éľtékbecslést. Az értékbecslő, valamint a Íiiggetlen szakéľtő felülvizsgálata a|apján a becsült
piaci-, foľgalmi érték 26.000.0o0,-Ft (306.00o,- Ft/ď).

Fenti ingatlan tekintetében a Rendelet 7. $-ában meg}latározott elidegenitéstkizźrő okok nem állnak fenn.
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JavasoIjuk,lrogyaBizottságją1uljonhozzáaBudapestVIII.kerület,IloľvátMihá|ytérÉszám
alatti|akástbé,|o,Črészéretđrtenoeladásiaján|atkikĺ'ildéséhez,aze|készti|tĺ'oľgaInli
éľtékbecs|és (ľeleváIls adatok az elĺlteljesztés 2. számű mellékletében), va|amint a Rendelet l9. $ (l) -
komfoľtos lakás esetére vonatkozó - bekezdése alapján a forgalmi érték 50 oÁ-ának megfelelo osszegű, azaz
13.000.000,- Ft Vételár megjelolése mellett

3.)ABudapestVIII'kerület,Józsefkö.t-számalatti,f|hrsz.-ú,63mza|apteľületti,
2 szobás, komfoľt nélkrili, a közös tulajdonból hozzátaĺIozó 316/100.000 tulajdoni hányaddal rende|kező lakás
|982. január 20. napján ke|t béľleti szeľzodéssel határozat|an idore szó|óan es nele ľeszeľe
került bérbeadásra. Béľlők k<jzös kéľehne alapján 2002. december 3l. napjával bérlotási
jggyľlg!Ľ *"gsztintetésre kerĺilt' me|ynek éľtęlmében f003. janutlľ 0l. napjátóI a lakás kizáľólagos bér|ője
ĺE 2O|2. szepteľnber l0. napján ke|t,határozatlan időre szóló béľ|eti szeľződéssel.

(-2015. december 14. napján vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be a lakás megvásárlása
érdekében. A kérelemhez csato|ta az érvényes béľleti szerzodését, va|amint a béľleti díj taftozás
vonatkozásában kiállított nullás igazo|ást.

A Budapest VIII. keriilet, József könit |- szám a|atti bérlemény elhelyezkedése HVT területet
érint. A Ftév8 Zrt. tźlrgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát nem látja, az elidegenítés az onkormányzat és a
Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem érinti.

Béľlő kérésére az Appreal Kollár Ingatlanszakéftő Kft. (Kollár Zo|tán) 2015' december 28-án elkészítętte a
lakásra vonatkozó éľtékbecslést, ame]y a|apján a fi.iggetlen szakértő álta|jóváhagyott, becsült piaci-, foľgalmí
érték 1 6.300'000,- Ft (259.OOo,- Ftlmz).

Fenti ingatlan tekintetében a Rendelet 7' $-ában meghatározott elidegenitéstkizárő okok nem állnak fenn'

Javasoljuk,hogyuBi'oĺt.áą.láruljonhozzáaBudapestVIII.kerület,Józsefkörut-szźlma|atti
lakást béľlő, 

-} 

részére történő eladási aján\at kiktildéséhę,, az e|késffiffiéftékbecslés
(releváns adatok az e|őterjesztés 3. számú mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (1) _ komfoľt nélkÍili lakás
esetére vonatkozó - bekezdése, és a (2) bekezdés c) pontja a|apján a HVT III. teľületén a véte|ár kétszęręse,
azaz a forgalmi érték 50 oÁ-ának megfelelő összegű, azaz 8.150.000,- Ft vételar megjelölése mellett.

4.)ABudapestVIII.kerület,KaĺácsonySánđoru.-,száma1atti']rĺsz.-u,44m2
alapterületű, 1 szobás, komfortos,.. a közös tulajdonból hozzá tartoző 181/10.000 tulajdoni hányaddal
rendelkező lakásra vonatkozóan az onkormányzat 1995. április 4. napjánhatfuozat|an időľe szóló lakásbérleti
szer ző dé st kotĺitt]al.
(!J 2015. október |4. napján vételi szándéIrĺlyi|atkozatot nyújtott be a lakás megvásáľlása
érdekében. A kérelemhez csatolta az érvényes bérleti szerződését, valamint a bérleti díj tartozás
vonatkozásában kiállított nullás igazolást.

Az ingatLan elhelyezkeđése IIVT tęrületet érint. A Rév8 Zrt. tárgyi iĺgatlan elidegenítésének akadályát nem
|źttja, az elidegenítés az Onkormányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését nem
érinti.

Bérlő kérésére az Euro-Immo Expert Kft. (Bács György) 2015. november I6-án elvégeńe a lakásra vonatkozó
éľtékbecslést. Az értékbecslő' valamint a független szakétő feliilvizsgálata alapjtn a becsült piací-, forgalmi
érték 9.300.000,-Ft (2 1 1 .300,- Ftlm?).

Fenti ingatlan tekintetébęn a Rendelet 7. $-ában meghatÁrozott elidegenitéstk,lzárő okok nem állnak fęnn.

Javasoljuk, hogy a Bizottsás iáľulion hozzá a Budapest VIII' kerĺilet, Karácsony Sandor ".l-}s,a,nilattihřástbérlő,-Erészé;etortenoeladásiaján|atkiküldéséhez,aze|késnJltforgalmi
értékbecslés (relevráns adatok az e|őterjesztés 4. számű' mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (1) _
komfortos lakás esétére vonatkozó - bekezdése a|apján a forgalmi érték 50 %o-ának megfelelő osszegíi, azaz
4.650.000'- Ft vételár megjelölése mellett.

5.)ABudapestVIII.kerület'TelekiLász|óté'lEszäma|atti,-hrsz.-u,56m2
alapteriiletíĺ,2 szobás, komfoľtos, a k<jzĺjs tulajdonból hozzá tartoző 174l|00.000 tulajdoni hanyaddal
rendelkező lakásra vonatkozőan az oĺlkormányzathattrozatlan időre szóló lakásbéľleti szerződést kötött 199i.
április 15. napján-"l.
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-20l5.november23'napjánvételiszándéknyilatkozatotnyújtottbealakásmegvásáľ|ása

éľdekében. A kéľe|emhez csatolta az éľvényes bér|eti szezódését, valanrint a bérleti díj |"arĺozás
vonatkozásában kiállított nullás igazo|ást.

A Budapest VIII. kertilet, Teleki Lász|ó térĺf szám a\aÍti bérlemény elllelyezkedése I]VT
teľületet érint. A Rév8 Zn. ńrgyi ingatlan elidegenítésének akadá|yát nem |átja, az elidegenítés az
onkoľmányzat és a Rév8 Zrt. szerződésben válla|t köte|ezettségeinek teljesítését nem érinti.

Bérlő kérésére az URBS Ingatlan Kft. (Hetzmann Tamás) 2015. november 25-én elkészítette a lakásra
vonatkoző értékbecslést. Az értékbecslő, valamint a fiiggetlen szakéľto feliilvizsgálata a|apján a becsiilt píaci-,
forgalmi érlrék 12.600. 000, -Ft (225 .000,- F tl m').

Fenti ingatlan tekintetében a Rendelet 7. $-ában meghatározott elidegenítést kizáró okok nem állnak fenn.

Javaso1juk,hogyaBizottságjáruljonhozzáaBudapestVIII.kerület,Te1ekiLźsz|őtérf-szám
alatti lakást béľlő,ĺE részére történő eladási ajźn|at kikÍĺldéséhez, az e|készĺilt forgalmi énékbecslés
(releváns adatok az e|őterjesztés 5. számtl mellékletében), valamint a Rendelet 19. $ (1) _komfortos lakás
esetéľe vonatkozó - bekezdése a|apjtn a forgalmi érték 50 %o-ának megfelelő ĺisszegű, azaz 6'300'000,- Ft
vételár megj elölése mellett.

II. A beterjesztés indoka:

A lakások elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

Az eladással kapcsolatos d<intés meghozata|a pénnlgyi fedeze.tet nem igényel. Az ingatlan értékesítésévęI az
onkormányzat koltségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az onkormányzat számźra előnyös, mert a csökkenő
tulajdoni hźnyadra alacsonyabb közös költség fizetési k<jtelezettség l.artozik. Amennyiben a társasház valamilyen
nagyobb beruházásről dönt, annak a költsége is kisebb mértékben terheli azorlkorĺnányzatot.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet:

Az onkormtnyzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítésérol szóló 33l2OI3. (VII. 15.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2. $ (2) bekezdése szabá|yozza a döntési jogköröket, amely szerint éľtékhatáľtól fi'iggően
a Y fu o sgazdálkodási és Pénzügyi B izottság dont az el ide genítésről.

Az e|óvásźrlásijog gyakorlása a Rendelet 9' $ (2) bekezdése a|apján történik: ,,Ha a|akźts az állam tulajdonból
téľítésmentesen került az Önkormányzat tulajdonábą a bérlők elővásárlási joguk a|apján vásárolhatják meg a
Iakást.''

ARendelet 15. $ (1)bekezdés a|apjtnaze|adźsiajźn|at atulajdonosi jogokatgyakorlóbizottságdöntése alapjźn
ađhatő ki a vevő részére.

A vételár megá|Iapitttsát a Rendelet 19. $ (1) bekezdése és (2) bekezdés c) pontja szabá|yozza: ,,Ha a térítés nélkül
az onkoľmtnyzat tulajdonába kertilt lakást az e|ővźsfu|ási jog jogosultja, vagy az elhelyezésre jogosult jogcím
néllaili lakáshasználó vásarolja meg' a vételár a forgalmi éÍték 25 %o-a, a valóságos komfortfokozat' szennt
komfortos, összkomfortos lakás esetében a véte|ár a forgalmi érték 50 %o-a. Amennyiben a HVT III. teľtiletén lévő
lakóépületek lakásbérleményeinek elidegenítésre kerül sor, a vételáľ méľtéke az (I) bekezdésben meghatźrozott
vételar Z-szęrese.,,

Fentiek a|ap1źnkérem aTiszte|t Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

IIATAROZATI JAVASLAT

......./20|6. (......) sz,źtműYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

|.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántaľtásban u e heiryrajzi számon nyilvántartott, természet,ben a
Budapest VIII. keľület, Auróľa ".ĺE sztlm aIatti,22 mf alapterületű, 1 szobás, komfort néllaili
lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részérę töľténő elađási ajćtnlat kikĹildéséhez,
az ę|késni|t forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 25 oÁ-étva| megegyező osszegíi, azaz
l.125.000.- Ft vételar közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatója
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Ilatáľido: 2016. jarruár 1 8.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási KözponÍ"Zrt.-t ahatározat' l.) pontja szeľiIlti eladási ajánlat kikü|clésére,
valamint az adásv éte|i szeződés a|áít.ására,

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. március 3 l .

3.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban e'eĘrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII. keriitet, Horváth Mĺhály tér e. szźlm a|atti,85 m2 alapterĹiletű, 1 szobás,
komfortos lakásra határozat|an ideiű bér|eti iogviszonnyal rende|kező bérlo részére toľténő e|adási aján|at
kiktildéséhęz, az ę|készÍilt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmí érték 50 o/o-áva| megegyező
ĺisszegű, azaz 13.000.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 20 l 6. januáľ 1 8.

4.) felkéri a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási aján|at kiktildésére'
valamint az adásvételi szerződés a|áirástra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatfuidó: 201'6. március 3l.

5.) hozzájárul az ingatlan-nyílvántartásban a

Budapest VIII. kerület, Jrizsef kłirút
helyrajzi számon^ nyilvántaľtott, természetben a
szám alatti,63 m, alapteľtiletű, 2 szobás, komfoft

nélkĺili lakásra hatfuozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|o részére töľténő eladási aján|at
kiktilđéséhez, az e|készült forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-ával rnegegyezó
összegű, 8.150.000,- Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 18'

6.) felkéri aJőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 5.) pontja szeńnti eladási ajźn|at kikĺildésére,
valamint az adźsvételi szerződés a|áiľásáľa'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 2016. március 3 1.

7.) hozzájárul azingat|an-nyí|vántartásbanehe|yrajzi szźtmonnyilvántartott, természetben a Budapest
VIII.kerĺĺletoKaľácsonySĺíndoru.-}száma|atti,44m2alaptertiletíi,1szobás,komfortos
lakásra határozat|an idejíĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező béľlő részére történő eladási ajttn|at kiküldéséhez,
az e|kész|ilt forgalmi értékbęcslésben megállapított foľgalmi éľték 50 o/o-áva| megegyező osszegu' azaz
4.650.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźł|kodźsi igazgatőja
Határidő: f076. januáľ 18.

8.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a batározat 7 .) pontja szerinti ęladási aján|at kiktildésére,
valam int az adásv étel i szerződ é s a|álr ásźlr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźridő: 20 1 6. március 3 1.

9.) hozzájára| az ingatlan-nyilváĺtartásban a |- he|yajzi számon nýlvántartott, természetben a
Budapest\TII.keľĺilet,TeIekiLász|őtéľGszáma|atti,56m2a|apteľĺilettĺ,2szobás,
komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkezo bér|o részére töľténő eladási ajtln|at
kíkĺildéséhęz, az e|I<ésnl|t ťorga|mi értékbecslésben megállapitoÍt forgalmi érték 50 %o-áva| megegyező
összegű' 6.300.000,- Ft vételaľ közlése mellett.

Felelős: Józsefufuosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2076. janlźr 18.

10.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 9.) pontja szeľintí eladási aján|at kikĺildéséľe,
va I amint az adźsv étel i szerző d és aláir ástlr a'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyoĺgazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016, március 31.

J.L__-_



A döntés végľeh a.j tásá | v égző szeľvezeti egység:
A |akosság széles köľét éľintő döntések esetéll
honlapon

Budapest, 2016. januáľ 11.

Józsefvárosi Gazc|álkodási Központ Zfl .

az e|őteľiesztés e|őkészítoiének .javaslata a közzététe| nródjám: a

I

l,z''-r'

Kovács ottó
v agy oĺgazdálkodá si igazgato

KÉszÍreľrp: Jozspr.vÁnosl GezoÁl-rooÁsI KozpoNT ZRT.

LEĺRre': DRRvpľz RÉxe REFERENS..r--=I

PÉNzÜcvl FEDEZETET IcÉNYEL / NBlrĺ ĺcÉľyBI-, IGAZOLÁS: ? t-'..---i lĄ.--.------.---

Jocl KoNrnor,r-: .t ' t---r \-2 '

ALJEGYZO

BETERJESZTÉsRE łLrłLvĺłs :

DłNeoe-RlMÁN EDINA
JEGYZO

YI BÍZoTTSÁG ELNoKE
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I. szám melléklet

Aur,öľau.Ű

Béľló neve, véte|i kéľelem
beny ĺtásának dátuma:n-t

2015. oktőber21.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
éľtékntiveló

beľuházĺ{s łisszege

Vételrír
(foľgalmi érték

25o/o.ábtn)-z

Hrsz:

Az ingatlan

1.125.000.- Ft

$"

Ertékbecslésben meghat ározott adatok

Bérleti 9íj Ft/ h
* Afa:

mt

adatai

Az értékbecsló által megáIlapított
bekiiltiizhetó foľsalmi érték:

Onkoľmĺĺnyzati
albetétek száma

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szer

3.865,- Ft

f2 komfort nélktili

2(21\

onkoľmányzati
tulajdoni
hányad

Béľleti díj méľtéke:

4.500.000"- Ft

Szoba-
szám:

koltségelviĺ lakbér

Eevéb adatok

' ri Ir':

7.36%

1

Míĺszaki áIlapot leírása:

Fajlagos m2
ár:

E|adást |<izáró
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szęrint

204.500.- Fr

IGEN/NEM
Kiiziis kiiltség:

Ertékbecslés
készítóie. és dátuma:

6.640,-Ft

Elidegenítés
kezdeménvezése

URBS Ingatlan Kft
(Váľszegi DÓra)

2015. novembeľ 04.

onkormányzat
áItaVbér| áita|

Béľleti jogviszony kezdete
és ioecíme:

Fżetési morál:

1981. december2l.
kizarÓlasos bérlo

megfelelo
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2. szám melléklet

HoľvdthMíhálvtérl

t
2015. novembeľ 13.

Béľló neve, vételi kéľelem
beny ĺtásának dátuma:

Béľló javáľa Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beľuházás łisszese

Vételár
(foľgalmi éľték

507o.ában):

Hrsz:

Az ingatlan adatai

Eľtékbecslésben meghatározott adatok

t3.000.000.- Ft
Béľleti 9íj Ft/ hĺÓ

ł Afa:

mt

Az értékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľsalmi éľték:

Komfoľtfokozat
Nyilvántaľt.szer

Onkoľmányzati
albetétek szálma

ó5

37.026,-Ft

komfortos

5í24\

Onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Bérleti díj méľtéke:

Szoba-
szám:

26.000.000"- Ft

koltségelviĺ lakbéľ

Eevéb adatok

f

23.75%

Mĺĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2
ír:

Eladást |lz ró
feltétel fennáll-e:

értékbecslés szerint

IGEN/NEM

306.000.- Fr

Kiiziis ktiltség:

Ertékbecslés
készítóie' és dátuma:

17.576,-Ft

EIidegenítés
kezđeménvezése

Appľeal Kollar
lngatlanszakérto Kft.

(Kollár ZoLtáĺ)
2015. december 28.

<inkormányzat
źL|tal/bérl(j á ta|

Bérleti jogviszony kezdete
és ioscíme:

Fĺzetési morál:

2010. november 10.

kizárÓlasos béľló

megfeleló
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3. szám melléklet

Jzsefkijr tłŻ

Béľló neve, vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

ttlmo
Béľló javáľa Íigyelembe vett

értékntive|ó
beľuházrĺs łisszege

Vételáľ
(foľgalmi érték

507o-ában):

Hrsz:

Az insatlan adatai

8.150.000,- Ft
Béľleti 9íj r.t/ h +

Afa:

Ertékbecslésben meghatározott adatok

m2

Az értékbecsló által megállapított
bektiltiizhetó foľsalmi érték:

Onkoľmányzati
albetétek sz ma

Komfoľtfokozat
Nyilvántaľt.szeľ

63

11.121,- Ft

komfort nélkiili

2Br\

onkoľmányzati
tulajdoni
hánvad

Béľleti díj mértéke:

16.300.000.- Ft

Szoba-
szám:

kôltségelvrĺ lakbéľ

Esvéb adatok

5,30%

f

Fajlagos m2
árz

Eladást |<izíró
feltétel fennáll.e:

MÍĺszaki ál|apot |eíľása:

éľtékbecslés szerint

259.000.- Ft

IGEN/NEM
Kiiziis kiiltség:

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Eľtékbecslés
készítóie. és dátuma:

25.200,-Ft

onkormányzat
źLItaUbér|ó á!|ta|

AppĺealKollár Kft
(Kollár Zoltán)

2015. december 28.

Bérleti jogvĺszony kezdete és

iogcíme:

Fizetési moľál:

2003.január 1.

kizírÓlaeos bérlo

megfelelo
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4. sz m melléklet

Kar csonvSándoľu,7

Béľló neve, vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

tt
2015. oktőber 14.

BéľIó javáľa Íigyelembe vett
értékniiveló

beruházás łisszese

Vételáľ
(foľgalmi éľték

507o-ában):

Hľsz:

4.650.000.- Ft

Eľtékbecslésben megha

Bérleti 9íj Ft/ h'ő
* Afa:

m2

Az éľtékbecsló álta| megállapított
bektiltiizhetó foľsa|mi éľték:

Onkormĺĺnyzatĺ
albetétek száma

Komfortfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

9.605,- Ft

44 komfortos

9(36)

Onkormányzatĺ
tulajdoni
hánvad

tározott adatok

Béľleti díj mértéke:

9.300.000.- Ft

Szoba-
szám:

kÖltségelvrĺ lakbér

Esyéb adatok

2752%

I

Míĺszaki állapot leíľása:

Fajlagos m2
ár:

Eladást l<lzäró
feltétel fennáll-e:

étékbecslés szerint

21 1.300.- Ft

IGEN/NEM
Kiiziis kiiltség:

Eľtékbecslés
készítóie, és dátuma:

8.145,- Ft

Elĺdegenítés
kezdeménvezése

Euro-Immo Expert Kft
(Bács Gyorgy)

2015. november 16.

onkorrnányzat
áItaVbér| á ta|

Bérleti jogviszony kezdete
és ioscíme :

Fĺzetési moľál:

i995. április 04.
kiárÓlasos bérlő

megfeleló



s
>
I
I

)

5. szám melléklet

TelekíL szlő re

Béľló neve, véte|i kéľelem
benyrĺitásának dátuma:

-

2015. november 23

Béľló javára Íigyelembe vett
éľtékntiveló

beruházás łisszepe

Vételár
(forgalmi éľték

507o.ában):

Hľsz:

t-

\\5

Az ĺngatlan adatai

6.300.000,- Ft
Bérleti 9íj Ft/ hÓ +

Afa:

Ertékbecslésben meghat r ozott adatok

mf

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiilttizhetó foľealmi éľték:

onkoľmĺĺnyzati
albetétek száma

Komfoľtfokozat
Nvilvántaľt.szeľ

19.585,- Ft

56 komfortos

s(4s)

onkoľmányzatĺ
tulajdoni
hĺínvad

Béľleti díj méľtéke:

12.600.000.- Fr

Szoba-
szám:

koltségelvrĺ lakbér

Esvéb adatok

11.66%

2

Fajlagos mz
árz

Eladást |<lzárćl
feltétel fennáll.e:

MÍiszaki állanot leíľása:

énékbecslés szerint

f25.000,-Ft

IGEN/NEM
Kiiziis kiiltség:

Értékbecstés
készÍtóie. és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménvezése

10.360,- Fr

URBS Ingatlan Kft
(Hetzmann Tamás)
2015. november 25.

onkormányzat
áItaVbér|ó áłlta|

Bérleti jogviszony kezdete és

iogcíme:

10

Fizetési moľál:

1991. május 1.

lakáscsere

megfeleló


