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I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Jelen előteľjesztésben a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (tovźhbiakban:
onkormányzat) ĺiajđontlban ti|ő ĺires lakások és helyiségek elidegenítésére teszĹink javaslatot.

Lakások záro|ásáná| a Lakźsgazdálkodási és Hátralékkezelési Iroda a bérbevételre éľkezi5 igények
a|apján döntĺitt.a lakások záro|ásźlrő|, tovźbbá figyelembe vette a Képviselőtestület Io4l2OI5. (I\I .

16.) számű, az onkoľmányzat közép és hosszú távű gazdasági programj árő| szó|ő határozatában e|alr-
takat, miszerint

,,Kozéptávutew: Az ĺinkormányzatvagyongazdálkodási tervénęk középtávtl feladata:

. a lakás-állomány darabszámának és összetételének optimális szintre hozása érdekében az onkor-
mányzat folyassa üres lakás árveľési tevékenységét, éS lehetőség szerint 6 árverést tartson egy év-
ben, árverésęnként átlagosan 10 db lakás meghirdetésével,

a

. |akásgazdálkodás korében megnyíló kötelező és napi feladatok ellátására felhasznální nem kjvánt
öĺ.lkormányzati tulajdonban lévő rires lakások köztil maximum 60 db társasházi épületben lévő lakás
kerüljon évente elidegenítésre,''

A Helyiség Bérbeadási Iľodával folýatott egyeztetés a|apján az a|ábbi helyiségek elidegenítés érdeké-
ben átadásra kerültek, mível azokat atapaszta|atok alapján bérbeadás útján nem lehet hasznosítani' A
helyiségek esetébęn a fent megjelölt közép és hosszri távű gazdasági pľogram középtávon' a követke-
zőket fogalmazzame5:

)t" '

o a helyiség-á||omány darabszámáĺak és összetételénęk optimális szintľe hozása érdekében az oĺ-
kormányzat folytassa azures helyiség áľverési tevékenységet, és lehetőség szerint 6 árverést tart-
son egy évben, a lakások mellett 6-8 db helyiség meghirdetésével,...''

A veľsenyeztetési eljárások kőni| az ĺires lakásokra és helyiségekre az árverés meýartását tartjuk a
legcé|ravezetőbbnek, mive| az elmúlt évek tapaszta|atai a|apján az árvęréseken elért véte|fuak maga-
sabb bevételt eredményeznęk más versenyeztetési eljaľásokkal szemben, továbbá az ingat|anok értéke-
sítésére vagy bérbeadástrakĺirtpźiyázatok ľendszerint eredménýelenül záru|nak, azaznincsjelentke-
ző apá|yázato|<ra á|talźLban az e|jźrások nehézsége és időbeli elhúzódása miatt.

Az ingat|anok címeí és az értékbecslésbęn megállapított forgalmi értélaik:

- Budapest VI[. kerület, Baľoss ltca I20' földszínt I. szám a|atti,35433/0/NI6 hľsz.-ú, f9 m2 a|ap-
területű, komfort nélki.ili 1 szobás lakás forgalmi éĺtéke: 6.200.000,- Ft a Grifton Propeľty Kft. (To-
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ronyi Ferenc) á|tal 2015. október 9. napján készített és fiiggetlen szakértő túta| jóváhagyott éľték-
becslés szerint. Az épület 1889-ben épült, hagyományos tégla szeľkezetteI, állapota a koľának meg-
felelő, Józsefuáros Magdolna negyed elnevezésű városrészében található. Az épület a Baross utca
és a I,ujza utca kereszteződésében talźihatő, a lakás bejárata aLujzautcáro| nyílik, fakeretes, üve-
gezettbejárati ajtajavan, az ajtő femredőnnye|, az ab|ak fix ráccsal védett. Azingatlan konyhára és
szobára osztott, elhanyagolt, koszos, rovaďertőzott, ÝjzárőLag víz-, és elektromos közművekkel
renđelkezik. A falak festettek, csempézettek, a szoba hajópadló, a konyha helyiség járő|ap buľko-
lahl. A takart vezetékek állapotáról nincs információ, vélhetően az épület korának megfe|elő álla
potúak.

Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 4.II. ęmelet 16. szám alatti, 359I2l0lN|8 hľsz.-ú, 24 ftý
alapterülettĺ, eľedetileg komfoľt nélktili, 1 szobás lakás forgalmi értéke: 5.000.000,- Ft az URBS
Kft. (Várszegi Dóľa) á|tal 2016. február 1 5. napján készített és fiiggetlen szakértő źL|ta| jőváhagyott
értékbecslés szerint. Az épület a XX. század elején épült, állapota a korának megfelelő' Józsefuáros
orczy negyed elnevezéstĺ váľosľészében ta|á|ható. A szoba-konyhás lakás a II., legfelső emeleten
helyezkedik el, felujítandó állapotú, záľt lépcsőházonkereszttil kĺizelíthető meg. Szobája és kony.
hája az udvarra néz. Burkolatai parketta' kólap, állapotuk közepes. Fűtése gázkonvektoľral,
melegvíz-ellátása villanybojlerrel megoldott. A lakáson belül nincs kiilön fiirdőhelyiség, a nlhany-
saľok a konyhában keri'ilt kialakitásra. Mivel nincs külĺjn fiirdőhelyiség és WC, ęzért a lakás kom-
fortfokozata komfort nélkiili. A takaľt vezętékek á77apota vélhetően az épii|et korának megfelelő.

Budapest VIII. kęrĹilet, Dobozi utca 11. ilI. emelet 32. szám alatti, 35380lOlN37 hĺsz.-ú, 26 m2
alapteľtilettĺ, komfort nélktili, 1 szobás lakás forgalmi éĺéke: 5'500.000,- Ft az URBS Kft. (Vár-
szegi Dóľa) á|ta| 2016' februáľ 15. napján készített, fiiggetlen szakérto źita| jőváhagyott értékbecs-
lés szerint. Az épület aXX' század elején épült, állapota a korának megfelelő, Józsefuáros Magdol-
na negyed elnevezésű városrészében található. A szoba-konyhás lakás a III., legfelső emeleten ta-
lálható a közös WC mellett, felújítandó állapotú, zártlépcsőházonkeresztiil és fi'iggőfolyosón köze-
líthető meg. Szobája és konyhájaazudvana néz. Burkolatai paľketta, kőlap, állapotuk felújítandó.
Fĺĺtése gázkonvektoros, de csak a konyhában taláIhatő egy fali konvektor, és egy falilnit, me|egvíz
eLlátása nincs. Lakáson belül nincs fürdőhelyiség és WC, fiĺtése nem teljes köríj, ezért a lakás kom-
fortfokozata komfoľt nélküli. A lakásról a|kotott összbenyomás kedvezőtlen. A falakban lévő ve-
zetékek állapotáľól nincs infoľmáció' vélhetóen az épület korának megfelelő állapotúak, cserélen-
dők' korszeriĺs ítendők.

Budapest VIII. kerület, Hős utca 3. K lph. földszint 408. szám alatti, 38839116/BlI hľsz.-ú, 43 Í1Ý

alapterületrĺ, komfoľtos, 1 szobás' osszközműves lakás forgalmi értéke 10.300.000,- Ft az LIRBS
Kft. (Várszegi Dóra) á|ta| 2016. februaľ 15. napjźn készített, fiiggetlen szakértő źúta| jőváhagyott
éľtékbecslés szerint. Az épület az 1920-as évek elején épült, állapota a korának megfelelő, József-
város Százados negyed elnevezésű váľosrészében található. A lakás sajáthasználatú kerten keręsz-
tülközelítheto meg. Szobźla,há|őja és konyhája azutcáranéz' A hibás esővíz-elvezetés míattalrźr
bazat ázk. Buĺkolatai laminált parketta, pvc, állapotuk közepes. A lakás mennyezetén és a hálóban
isbeázás nyomai |źtszanak. Fűtése gázkonvektoros, melegviz e||átása gáz-źúfo|yős vízme|egítővel
megoldott. A lakáshoz tartozikegy pince, amikjzárőIag a lakáson keresztül közelíthető meg.

Budapest VIII. kenilet, Hungária körut 32-38. (32/B.) rV. emelet 2I' szźm alatti, 388.|8l0lEl22
Ilrsz.-ll, 16 m2 alapterületű, szoba, WC helyiségekből á|ló komfort nélkiili szükséglakás forgalmi
értéke 3.300.000,. Ft. Az épület 1910-ben épült, állapota közepes, Józsęfuáľos Százados negyed el.
nevezésű városrészében található. A lakás a [V., legfelső emeleten ta|á,|hatő,lift nélktili épületben,
zźtrt |épcsőházon keresztül közelíthető meg. A szinten nincs másik lakás, a szint többi része mtr
padlástér. Szobája és WC-je azudvarra néz. Burkolataiparketta, pvc, állapotuk felújítandó. Fűtése
gázkonvektoľos, melegvíz e||átása nincsen. A lakáson belü| fiirdőhelyiség nincsen. A lakásról alko-
tott összbenyomás kedvezotlen.

A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca2.lB II. emelet 17. szt.mralatti,35TfZl\lNIT
hĺsz.-ú, 38 m, alapteľületrĺ félkomfortos, 1 szobás lakás forgalmi éĺtéke 6.550'000,- Ft az
Avant.Immo Kft. (Báľtfai LászIő) á|tal 2016. február 15. napján készített, fiiggetlen szakérto áita|
jőváhagyoÍt értékbecslés szerint. A|akőház a XX. század elején épi|t, á|ta|źnos állapota a koľának



megfelelőnél ľosszabb' Józsefuáros Losonci negyed elnevezésű városrészében helyezkedik el. A
lakás bejáľata a fi.iggőfolyosórólnyílik, fakeľetes' üvegezett bejárati ajtőva| ľendelkezik. A konyhá-
ban gánuzhely van, mosogató nincsęn. A lakásban kézmosó (fiirdő) és ebből a helyiségből nyíló
WC található. A melegvizet elektľomos bojler szo|gá|tatja. Azutcai tájolású szobábanparapet gáz-
konvektor van' A parketta hullámos, mozog. A koľítő falakon és a mennyezeten ľepedések, vizese-
dés, a mennyezeteĺbeázás nyomai |átszarnk. A takart vezetékek állapota vélhetően az épület ko-
rának megfeIeIő.

A Budapest VIII' keríilet, Lujza utca 38. III. emelet 27. szám a|atti,35432l0lV26 hĺsz.-ú' 29 m2

alapteľülettĺ félkomfortos, 1 szobás lakás forgalmi értéke 5.110.000,- Ft az Avant.knmo Kft. (Bart-
faiLászIő) á'|ÍaI2016. február 12. napjáĺkészíteĹt, független szakétő á|ta| jővźhagyott értékbecslés
aIapján. ALakőház 1919-ben épült, Józsefuáros Magdolna negyed elnevezésű városľészében talál-
ható, lift nélkiili' általános áI|apota a koľának megfele|őnél rosszabb. A lakás bejfuata a fi'iggőfo-
lyosóľól nyílik, fakeretes, ivegezettbejźlrati ajtaja vaĺ. A konyhában konyhabútorba épített moso-
gatő ta|á|hatő, a vízcsap csövét leszeľelték. Yízőra van, a vizet |ezártźlk, gźztuzhely nincs. A kony-
hában kéménybek<itött gázkonvektor van', a szobában nincs fíĺtés. A szoba ablaka utcai tájolású. A
fiiľdőszobában ülőkád, kézmosó és 50 l-es elektromos bojler van. WC hrttůy fel van szerelve, de
WC nincs kialakítva' A lakás piszkos, elhanyagolt. A takart vezetékek á||apota véIhetően az épulet
korának megfelelő.

A Budapest VIII. kertilet, Nagy Fuvaľos úca3.lA II' emelet 76.lAsztm alatti, 35030l0/N24hĺsz,-
í:, 2I m2 alapterületiĺ komfofi fokozatba nem sorolható, 1 szobás szükséglakás forgalmi éĺtéke
2.650.000,- Ft az Avarlt.Immo Kft. által 2016' február 12' napjánkészitett, fiiggetlen szakértő á|ta|
jóváhagyott értékbecslés alapjźn. Ä|akoház a XX. század elején épĺjlt, áItaláĺos állapota a korának
megfelelőnél rosszabb, Józsefuáľos Magdolna negyed elnevezésĹĺ városrészében helyezkedik el. A
tulajdoni lap szeńnt a lakás egy szobából áll, komfortfokozatba nęm sorolható, a lakással szemben
támasztott kĺivetelményeknek nem felel meg, mivel egy helyiségből áll, semmilyen főző, előtér'
szociális helyiség nem található benne' Bejárata a melléklépcsóház előteréből nyílik' fakeretes,
ivegezett bejárati ajtaja oSB lappal van \ęzárva. A szobában kézmosó nincs, csatoma csatlakozás
helyét kialakították. A villanyórát leszeľelték, a gázőra a męlléklépcsőházban van. Fútésre ké-
ménybe kötött gázkonvektor szolgál. A takaľt vezetékek állapota vélhetően azépuIet koľának meg-
felelő, rossz.

A Budapest VIII. kęrület, Német utca 6.III. emelet 79. szám alattí,349IIl0lNI8 bĺsz.-ú, 36 mf
alapterületű komfort nélküli, 1 + % szobás lakás foľgalĺni értéke 5.480.000,- Ft az Avant.Imĺno Kft.
(Bárrfai Lász|ó) á|ta| 2016, február 12. napjánkészitett, fiiggetlen szakérto á|ta| jővźthagyott éľték-
bęcslés a|apján. A |akőház a XX. század elején épullt, á|ta|éLnos állapota a korának megfelelőnél
rosszabb, Józsefuáros Csarnok negyed elnevezésĺĺ városrészében található. A lakás bejźrata a fiig-
gőfolyosóľól nyílik, fakeretes, uvegezettbejáĺati ajtaján és ablakain oSB lapok vannak. A konyhá-
ban kisméretu gźnboj|errel ellátott mosogató ta|źilhatő, gźłzťuzhely nincs. A mennyezet repedt, be-
ázoI1, a felĹiletek piszkosak. A félszoba gázkonvektor frĺtésű' mennyezete beázott' A szobában
parapet gázkonvektor talźihatő, a falak és a mennyezet repedt, piszkos. A takart vezetékek ál|apota
vélhetően az épul'et korának megfelelő.

A Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. fijldszint 3. szám alatti,3651310lN4Ilrsz.-ll,2I m2

alapterĺ'ilettĺ komfoľtos, I/2 szobás lakás forgalmi értéke 4.890.000,- Ft az Avant.Immo Kft. által
2016. február 12, napjáĺ készitett, fliggetlen szakértó á|ta| jővába.gyott éľtékbecslés alapján. Az
épület a XX; század elején épült, Józsefuáros Palotanegyed elnevezésű váľosrészében található, á1-

lapota a koľának megfelelőnél rosszabb. A lakás fakeretes, ivegezettbejárati ajtaja a melléklépcső-
házbő| nyílik. A konyhában szakszerűtlenül beépített csak hidegvizes mosogató és gázttizhe|y van.
Apađozat járőlapjai mozognak. Villanyóra van, ? gázőrát piros plombával|ęzźrták. A fürdőszoba a
konyhából nyílik, fi'irdőkád' kézmosó, WC és FEG gázbojler van felszerelve. A kézmosó mögött a
vezetékjavítás nyomait á|Iítottźtk helyľe. A félszoba ablaka a világítóudvarľa és a szomszéd ház
paľkolójáľa néz. A kĺirítő falakon 0,5-1,5 m magasságig vizesedés, amęnr|yęzeten vakolat leválás
és repedések |átszaĺak. A takaľt vezetékek á.||apota vélhetően az épu|et korának megfelelő.



- A Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. II. emelet' 76. szźtm a|atti,34802l0lNI9 hĺsz.-ú,
29 m2 a|apteriletű komfon nélktili, 1 szobás lakás forgalmi értékę 4.100.000,- Ft az Avaĺt.Immo
Kft. által f0I6. febnlár 12. napjźn készült' fiiggetlen szakértó źL|ta| jővźLhagyott éľtékbecslés alap-
jźn. Az épület a XX. század elején épült, Józsefuáros Csarnok negyed elnevezésiĺ váľosrészében ta-
Iá|hatő, állapota a korának megfelelőnél rosszabb, a telken két lakőház A és B éptilet található. A
komfort nélktili, szoba-konyhás lakás az ,,N, épületben talá|hatő, a közös WC és a padlásfeljráľó
szomszédságában. Bejárata a fi.iggőfolyosóról nyílik, fakeľetes, üvegezett bejárati ajtaja van. A
konyhában tűzhely nincs, a mosogatót loszerelték. Csak hidegviz osap van' a vízvezeték lezórva.
Az iĺgat|aĺ gáz-, és elektromos őrával ľendelkezik. Az udvań tájolású szobában a hajópadló hul-
lámos, mozog, fíĺtésre paľapet gázkonvektor szo|gál. A takart vezetékek állapota vélhetően az épij-
let korának megfelelő

- A Budapest VIII. kerület, Hock János utca 8. szám a|atti, pinceszinti, 3554Il0lNI7 hrsz.-u,76 ná
alapterülettĺ raktáľhelyiség forga|mi énéke 5.700.000,- Ft a Gńfton Pľoperty Kft. által 2016, janlár
11. napján készített, fuggetlen szakértő źita| jőváhagyott éľtékbecs|és alapján. Az épület lőzsefvá-
ros Corvin negyed elnevezésű városrészében található. Az ingat|an három raktárhelyiségľe és WC-
re osztott, amelyek belmagassága f,6 m' Minden közmű adott. A bejárati ajtó faszeľkezetí, két-
sztlmyas, üvegezett, nyitható fémľáccsal |<legésziteÍt, aporttiab|ak is faszerkezetíi, gyenge állapotti.
A belső ajtók faszerkezetűek, gyenge állapotúak. A padozat beton, pvc-vel és szőnyegpadlóval
burkolt, gyenge-közepes állapotban. A fiitést gázkonvektor biztosítja.

- A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vínci tltca 4.6.lA száma|atti,357|9l4/NI hľsz.-ú' 143 ď
alapteľületű iľodahelyiség forgalmi értéke 25.940.000,- Ft., valamifi a357I9/4lN6 hrsz.-ú, 8 m2
alapteľiiletű irodahelyiség foľgalmi éľtéke 1 .450.000,- Ft, egyiittes forgalmi értéktik 27 .390 '000,- Ft
az Avant.Immo Kft. átta| 2015. október 1. napján készített, fiigget|en szakérto á|ta| jőváhagyott éľ-
tékbecslés alapján. Az 7. a|betétheztartozó helyiségcsoport háľom, külön bejáľatú helyiségből áll:

1. iľoda: bejfuata vasráccsal lekerített folyosóról és a 6. albetétből is lehetséges. Az utcai rácsos vę-
ľanda felőli falak kopolit üvegbol vannak, a másik oldalon fakeretes, kettős üvegezésű ablakokat
építettek bę. Részben |emez-, ľészben csőradiátorok vannak atávflto hźt|őzatra kĺitve' A vizes he-
lyiség mettlachi burkolata felett 0,20 m magasságig talajnedvesség miatt salétrom kiválás látszik. A
PVC burkolat helyenként felvált, hullámos. Az elektromos méľőóľa és a főkapcsoló a 6. albetétben
van.

2' táro|ó: az utcttrő|, k<jzös k<izlekedőből nyílik. Fűtés nincs, elektľomos áľam aház vi||anyőrájárő|
van.

3. táro|ó a B jelÍĺ épületben van' közös közlekedőből nyílik. Fűtése nincs, elektromos áram aház
villanyórájáľól vételezve. Azutca felé alumínium keretes, dupla üvegezésĺĺ ablak van, acélľáccsal.
A 6. számtĺ albetét bejárata vasráccsal lekerített folyosóĺól nyílik. Acélkeretes, dľótüveges, rácsos
bejárati ajtaja van. A padlóburkolat PVC, helyenként felvált, hullámos, a falak festettek. A helyĹ
ségben csak elektromos áľam és távfiités van, víz-, csatornaközmű és WC nincs. Az irodábő| átjá-
rás nyílik a szomszéd I. számű albetétbe. A helyiségek együttes éľtékesítése célszerű az tijárás, és
a közös villanyóra miatt.

- A Budapest VIII. keľiilet, Losonci tet 7 . szélmalatti, ftildszinti,35728138lNI hrsz.-ll |99 m2 alapte-
rületíĺ helyiségből önkormányzati tulajdonban lévő 8/100 tulajdoni hányad, 20 m2 a|apterületű üz-
lethelyíségrész foľgalmi éľtéke 2.3f0.000,- Ft az Avant.Immo Kft. által 2015. július 15. napján ké-
szitett, és 2016. jarultlr 20. napjtn aktua|izźút, fiiggetlen szakétő źilta| jóváhagyott éľtékbecslés sze-
nnt. Az épület Józsefuáros Losonci negyed elnevezésű városrészében található. Apanelházban ta-
|á|ható nagy belmagasságú helyiség bejárata az épu|et hátsó részéből nyílik, acélkeretes, drótĺive-
ges bejárati ajtaján belül acélrács is van. Az elektromos áramot koľábban a szomszédĺizlet villany-
őrtĘárő| vezették át, de a vezetékęt lękötötték, jelenleg nincs ęlęktromos áram a helyiségben. A hi-
lyiség L alalai' jarő|ap burkolatú, 2 db melegvizęs radiátor van benne' költségosztóva|. Az ajtó fe-
lett és a körítő falak felső részén bevilágító ablakok vannak. A helyiségben közművek nincsenek. A
helyiségrész önállóan megközelíthető.

- ABudapestVIII. kęrület, Szentkiľályiutca 11. földszint 2.száma|atti,36537l0lN4 bĺsz.-ú, I70ff'3
alapterületű egyéb helyiség forgalmi értéke 27.560.000,-Ft az Avant.Immo Kft^ á|ta| 2015. dęcem-
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ber 3. napján készitett, fiiggetlen szakéľtő á|ta| jővéthagyott éľtékbecslés alapján. Az épület József-
város Palotanegyed elnevezésű városrészében található. A helyiség bejárata a kapualjból, négy lép-
csőfokon közelíthető meg, fakeľetes, üvegezett bejźttati ajtaján acélrács van. Az albetétben gipsz-
kaľton falakkal megváltoztatttlk az aĺaprajzot. A padlóburkolatot több helyen felszedték, az etę|<t-

romos szerelési munkákat félbehagýák. A falak nagyobb része vakolathiányos, és festętlęn. Az
albętétben fűtés, me|egviz és gázőra nincs, átmenő gázxezeték van. A vízfuáná| aviz,et|ez'źrták,
villanyóra van. A gipszkarton falakban ajtótokok nincsenek. A helyiség szęrkezetkész áIlapottnak
tekinthető.

Az ingat|anokkal kapcsolatos további releváns adatok a mellékletben találhatók. Atźłblázatban foglalt
közös költségek és bérbeadás esetén várhatő költségelvű bérleti díjak alapján megállapíthatő,hogy a
lakások jelenlegi állapotukban történő bérbeadásakor, két lakás esetében haladja meg a.koltségelvrĺ
bérleti díj a közös költség összegét, minden más esetében a béľleti díj bevétel elmaľad az onkornány-
zatkjadźsaitőI. Az onkorĺnányzatvęsztęségét tovább növelné a lakások saját költségen' vagy a bérbe-
számítás útj án torténő felúj ítása.

A lakások felújítása 10 éves időtatamban sem térü| me1 az onkormányzat részére, tekintettel arra,
hogy az állanđó költségek mellett az egyszen koltség elsztlmolásźtra már nem marad a bérlęti díjban
fedezet. A felújítások esetében megtéľülési számitás elkészítése emiatt nem értelmęzhetó.

A bérleti díj bevételt a bérlő személyétől fiiggően tovább csökkentheti,ha a bérlő _ akár csak átmęne-
tileg - szociális bérleti díjra jogosult.

A közös költség kiadások mellékvízmérő szerelésével töténő csĺĺkkentése nehézkes, mivel a jelenleg
hatályos rendelkezések esetében abban az esetben kertilhet sor mellékvízmérő felszeľelésľe, ha a tźr-
sasház a kcizműszo|gá|tató felé nem rendelkezik tartozással. Ellenkező esetben a közmtĺszo|gáitatő
nem hitelesíti a mérőórát, és nem veszi nyilvántaľtásźtba. Atársasházak többsége sajnos adós a közmű-
szo|gá|tatő fe|é, ezért a közös költség vízmérőve| történő csökkentésére ezekben az esetekben szinte
nincs lehetőség. A listában ta|á|ható 1 1 db trakásbő\7 db vízőráva| ellátott.

Az összęs ingatlan esetében megvizsgá|ásra került, hogy azelidegenítésnek akadálya nincs. Az ingat-
lanok a rendeletben meghatáľozott elidegenítésből kizárő feltételek alatt nem állnak. A HVT területen
elhelyezkedő Baross u. |20., Dobozi u. 1. Hock János u. 8., Leonaľdo da Vinci u.4-6lA, Lujza u. 38.,
Nagy Fuvaros u. 3./A, Szentkirályi u. 10., Szentkirályi u' 11. szám a|atti lngat|anok esętében a Rév8
Zrt.nyilatkozataa|ap jtnazeIídegenitésnekakađályanincs.

Az összes ingatlan társashźzban helyezkedik el, a Képviselő-testtilęt kijelölte a fęnti épületeket, ingat.
lanokat elidegenítésre.

Fenti elidegenítésrę kijelölt nem lakás célú helyiségek tekintetében az onkoľmányzat tulajdonában
álIó nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 32/20|3. (VII. l5') Bu-
dapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 5. $-ában meghatźĺrozott elidegenítéstk*lzárő feltétel nem
áll fenn.

Fenti elidegenítésre kijelölt lakás célú ingatlanok tekintetében az onkormányzat tu|ajdonában álló
lakások elidegenítésérő|33120|3. (VII. l5.) Budapest Józsefuáľos Önkormányzati rendelet 6. $, 7. $ és
8. $-ában megltattlrozott elidegenitést kizárő feltétel nem ál1 fenn.

A listára az önkormányzatí költségek csökkęntése érdekében a legmagasabb közös költség vonzatta|
rendelkező, rossz mtĺszaki állapotú, illetve egyéb indokok a|apjźtn, rövid időn belĺil elidegenítendő
ingatlanokat vettĹik fel. A felsorolt lakások jelenlegi állapotukban nagyrésń' lakhatatlanok, a helyreál-
lításuk jelentős anyagi ráfordítást igényel, bérbeadásuk állapotuk vagy méľetük miatt nem lehetséges'

A felsorolt helyiségekjelenlegi állapotukbannagyrészt hasznosíthatatlanok, a helyľeállításukjelentős
anyagi ľáfordítást igényel. A helyiségek béľbevétele érdekében érdeklődés nem volt.

Az onkoľmźnyzat a Képviselő-testÍilet IO4|2O15. GV. 16.) számíhatáĺozatźlvalelfogadott gazdasági
pľogľamban azt tuzte ki célul, hogy a lakásállomány összetétele raciona|izáúásra kerüljön, a kis számil
<inko-rmányzati albetéteket tarÍa|maző társasházakbaĺ az oĺlkormélĺyzat tovább csökkentse, megszün-
tesse a tulajdonát.



Előzőek a|apjánjavasoljuk a felsorolt ingatlanok áľverésen történő értékęsítését. Javasoljuk továbbá,
hogy a kikiáltási ár komfort nélktili takások esetében 150.000,- Ftlmz, a félkomfortos lakások ęsętében
170.o0o,- Ftlfiŕ, a komfortos, összkomfortos lakások esetében 210.000,- Ftlfiŕ, és komfort fokozattól
fliggetlenül a Palota negyedben elhelyezkedő lakások esetében 230.000,- Ft/m2 összeg ťrgyelembe
vételével kerülj<in meghatározásra az első árverés tekintetében _ ameruryibęn az értékbecslésben meg-
határozott Í.orsalmi érték azt n, łmérti el - az alábbiak szerint.

ctm hrsz. alapterü|et ingatlan típusa
javaso|t kikiá|tá-

si ár
Baross utca 120. ftildszint I 3543310/Nĺ6 29 m' komfoľt nélktj lakás 6.200.000 Ft
Csobánc utca 4. II. emelet 1ó. 35912101A18 24 m2 komfort nélkĹil 5.000.000 Ft
Dobozi utca 11. III. emelet 32. 3s380t0/N3',1 f6 m' komfort nélkü takás 5.500.000 Ft
Hos utca 3. K lph. ftildszint 408. 388391161811 43 mz komfoľtos lakás 10.300.000 Fr
Hungária köľut 32'lB IV. emelet
21. 388'.78t0/F,t22 16 m' komfort nélkĹili lakás 3.300.000 Fr

Leonardo da Vinci utca2./B ll
emelet 17.

3572ft0tNt'l 38 m'Ż félkomfoĺtos |akás 6.550.000 Ft

Lutza utca 38. III. emelet 27. 3s432t0/N26 29 m' félkomfortos lakás 5.1 10.000 Ft

Nagy Fuvaros utca 3./A II. 16.lA 35030/0tN24 21 m2
kom foľt nélkii|i (szükség)
lakás

3.150.000 Ft

Német utca 6. III. emelet l9. 349rt/0tNr8 36 m' komfort nélkiili lakás 5.480.000 Fr
Szentkirálvi utca 10' földszint 3. 36s13/0tN4 2l m2 komfortos,lakás 4.890.000 Fr
Tolnai Laios utca 5. II. emelet 16. 34802/0tN19 29 m' komfort nélkü|i lakás 4.350.000 Fr
Hock János utca 8. pinceszint 35541/0tNt'l 76m' raktár 5.700.000 Ft
Leonaľdo da Vinci łltca4.6./A
ftildszint

35719t4/Nl
35',119t4/N6

143 m'
8m2

iroda 27.390.000 Ft

Losonci tér 7. földszint

357281381N1-
ból
8/100 rulajdoni
hánvad

20m2 üzlethelyiség 2.320.000 Ft

Szentkiľályi utca 1 1. fcildszint 2' 3653',t/0tN4 170 m' esvéb 27.5ó0.000 Ft

Amennyiben a lakások vonatkozásáb an az e|ső árverés azéÍt nem eredményes' mert az átverés meg-
kezdését megelőZően az adott ingatlan árverésére Senki nem regisztrá|t, úgy a második áľveľés eseté-
ben a kikiáltási áłr az e|ső áľverésen megjelölt kikiáltási ár 7 5 %o-a, a haľmadik áľveľéstől ugyanezen
feltételek fennállása esetén a kikiáltási źr az e|ső árverésen megjelölt kikiáltási ár 50 %o-a.

A helyiségek kikiáltási áráĺak meghatáÍozását a versenyeztetési szabtiyzatban foglaltak a\apján, a
forgalmi éľték 100 oÁ-ának megfelelő összegen javasoljuk. Amerľryiben a helyiségek vonatkozásában
az e|ső árveľés azért nem eredményes, mert az tÍverés megkezdését megelőzően az adott ingatlan aľ-
veréséľe senki nem ľegisztrált, úgy a második áľverés esetében a kikiáltási ár az e|ső áľveľésen megje-
lölt kíkiáltási tlr 65 %o-a, a harmadik áľveréstől Ugyanezen feltételek fennállása esetén akikiá|tási ár az
első árverésen megjelölt kikiáltási ár 50 %o-a.

II. A beteľjesztéS indoka

Az előterjesztéssel kapcsolatban a döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés meghozata|áva| az onkormányzat áItal 2OI5. ápn|is hónapban elfogadott kozép és hosszú
távű gazdasági pľogramban előírt iľányelvek, azOnkormányzatkiadásainak csökkentése és a lakásál-
lomány összetétęlének és đarabs zámának racionalizáIása a cél.

A döntés elonyös az onkormányzat számára, mivel a fenti helyiségek és lakások bérbeadás útján évek
óta nem kerültek hasznosításra, ezáIta| bérleti díj bevétel nęm keletkez1k, aközos költség és célbeťlze-
tés kötelezettség megfizetése mellett.

A đöntés meghozata|a fedezetet nem igényel, az adásvételi ĺigyletből befolyó vételár azonkormányzat
költségvetési bevételeit növeli.
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IV. Jogszabályi ktirnyezet

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyoÍL feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 66l20If . (xII. 13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) a) pontja alapján 100 MFt forgalmi ér-
téket el nem éľő ingatlan esetében a tulajdonosi joggyakoľló a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizott-
ság.

Az źrverés feltételeit a Versenyeztetési SzabáIyzatről szóló 47l20I5. (II. 19.) számí Képviseló.
testiileti határozat VI. fejezoto tarta|mazza. A Versenyeztetési Szabályzat 92. pontja alapján: ,.z\ kil<iól
tásí áĺat, ha a KiÍró másként nem dönt

a.) lakás esetében

a.a.) elso ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 100 oÁ-aképezi,

a.b.) második árverés esetében az ingatIarl értékbecslésében megállapított likviđ forgalmi érték
75o/o-aképezi,haaze|ső áverés azértvo|t sikertelen, mertazáľverésmegkezdésétmegelő-
zően senki nem regisztrált,

a.c.) haľmadik áľverésto| az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid forgalmi éľték 50 oÁ-a

képezi, ha a második árverés azért vo|t sikertelen, 'mert az árverés megkezdését megelózően
senki nem regisztrá|t,

b.) helyiség ęsetében

b.a.) elso ízben az ingatlan értékbecslésében megállapított likvid forgalmi érték 80 %o-aképezi,

b.b.) második árvęrés esetében az ingat|an énékbecslésében megállapított likvid forgalmi élték
65 %o-aképezi,ha az e|só árverés azértvo|t sikeľtelen' melt az árveľés megkezdését megelő-
zően senki nem regisztrált,

b.c.) haľmadik árveľéstő| az ingat|an értékbecslésében megállapított likvid foľgalmi éľték 50 o/o-a

képezi, ha a második árverés azért vo|t sikeľtelen, mert az áľveľés megkezdését megelozően
senki nem regisztráIt,

c.) az eredménýelen felhívásban meghatározott összeg képezi, amennyiben új árveľés kJkására azért
kerül soľ' mert az eljáľás eredménýelen volt, vagJ Sem az e|só, sem a második helyre soľolt aján-
lattevo nem kĺjtötte megaz adásvételi szerzodést.,,

A lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33120|3' (VII. 15.) önkorľnányzati ľendelet 11. $-a
a|apján: ,,Az ę|idęgęnítésre átadott üres lakást a Budapest Józsefuárosi o^nkormányzat versenyeztetési
szabźiyzata szerint kell étékesíteni. Kivétel ez a|ő|, ha a legfeljebb 10 m" alapterületíĺ lakást a közvet-
len szomszéd ki'ilĺjn tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás céljából kívźnja megvásáľolni. Ebben az
esetben a lakás' a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság döntése a|apján, versenyeztetési eljaráson
kívül is elidegeníthető.''

A nem lakás céljára szo|gálő helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 3f/2013. (VII' 15.) on-
kormányzati ľendelet 8. $ (l) bekezdése a|apján: ..Az elidegenítésľe átadott üres helyiséget az
onkormányzat versenye ńetési szabá|yzata szerint kell értékęsíteni.''

A (2) bekezdés szerint: "Az (|) bekezdés a|ka|mazźsa alól kivétel, és a tulajdonosi bizottság
döntésével elidegeníthető a h^elyiség,

a) ha az legfeljebb 10 m, alapteľületű, és a kcjzvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás
cé|jábőlt'lváĺja megvásárolni, függetlenü| attő|, hogy a helyiség mikor került utoljára bérbeadás
útján hasznosításľa

b) ba az I0 MFt foľgalmi érték alatti, tdbb mint 1 éve nem került bérbęadás útján hasznosításra és a
me gvásárlására kéľelem érkezeÍt.,,

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a Vagyon felettí tulajdonosí jogok gyakoľlásá-
ró1 szóló 66120|2, (XJI. 13') önkormányzati ľendelet 7 . s Q) bekezdése alapjttn: ,,Ha aZ onkormányzat
rendelete vagy a Képviselő-testület határozata mást nem tarta|maz a tulajdonosi jog gyakor\őjahatá-
Íozzameg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.''

Fentiek a|apjáĺkéľem a Tisztęlt Bizottságot, hogy a đöntését meghozni szíveskedjen
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Határozttijavaslat

......12016. (.....) számú Yárosgazďálkodási és Pénzügyi bizottstĺgihatározat:

A Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület' Baross utca |20. ftildszint I. szám alatti, 3543310lNI6 he|yrajzi számű,
29 m2 alapterületiĺ komfoľt nélktili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási áľat
6.200.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal fęlkéri a Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok ľendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrI,,vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľido: 2016. március 7 .

2, a Budapest VIII. kerület, Csobánc ltca4.II. emelet 16, sztlmal'atti,359l2l0lV1'8he|yrajzi számll,
24 Ń alapteľületű komfoľt nélktili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
5.000.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal fęlkéń a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezésęi szeńnti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyoĺgazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

3 ' a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 1 1 . III. emele t 32. szám alatti, 35380 /Ol N37 heIyrajzi szá-
mu, 26 ĺĺŕ alapterületű komfort nélktili lakást a béľbeadási állományból kivonja' a kikiáltási aľat
5.500.000,- Ft összegben elfogadja, egýtta| felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályos jogszabályok rendelkezésęi szerinti nyílt árverés lebonyolításara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. mtłrcius 7 .

4. a Budapest VIII. kerület, Hos utca 3. K lph. ftjldszint 408. szám alatti,38839116lB11 helyrajzi
számu, 43 m2 a|aptęrülętű komfoľtos lakást a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási áľat
10.300.000,- Ft összegben elfogadja, egyllttaI felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyotlgazdáIkodźsi igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 24.

5. a Budapest VIII' kerület,Hungánakorűt32lB. rV. emelet 2I. szám alatti, 38878/0ĺE/22he|yrajzi
számll, 16 ĺ-.ł a|aptertiletű komfoľt nélkĺili lakást a bérbeadási állományból kívonja, a kikiáltási
árat 3.300.000,- Ft cisszegben elfogadja, egýtal felkéri a Józsefuárosi Gazđálkodási Központ
Zrt.-t a hatályos jogszabályok ľendelkezésęi szerinti nyílt árverés lebonyolításara.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási K<izpont Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. március 7 .

6. a Budapest VIII. kęrület, Leonarđo đa Vinci ltca 2lB, II. emęlęt 17, sztrĺ a|atti, 35722l0lNI7
helyrajzí sztmu,38 Írŕ alapterületű félkomfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kiki-
źitásí tlrat 6.550.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Köz-
pontZrt.-t a hatályos jogszabá|yok renđelkezései szerintí nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdá|kodásiígazgatőja
Határidő: 2016. mfuchls 7.

7. aBudapestVIII. kerĹilet,Lljzautca38' III. emelet 27.száma|atti,35432l0lN26he|yrĄziszámu,
29 m2 alapterületű félkomfoľtos lakást a bérbęadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
5.110.000,- Ft összegben elfogadja, egyĹĺttaĺfelkéri a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ ZrI.-t a
hatályosjogszabáIyokľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZrI,. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határldő: 20|6. március 7'
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8. a Budapest VIII. kerülęt, Nagy Fuvaros utca3lA.II. emelet 16lA. szám alatti, 35030l0lN24he|y.
rajzi számu,2I Íl.Ý alapterületű komfort nélktili szükséglakást a béľbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 3.150.000,- Ft összegben elfogadja, egyrittal fęlkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Zrt'.t a hatályos jogszabá|yok rendelkezéseí szeńnti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodásí Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016. márcíls 7'

9. a Budapest VIII. kerülęt, Német utca 6. III. emelet 19. szám a|atti,349I1l0lNI8 helyrajzi számll,
36 m2 alapteľĺilehĺ komfort nélktili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
5.480.000,- Ft ĺisszegben elfogadja, egyúttal felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrI.-t a
hatályos jogszabályok ręndelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. márcix 7 '

10. a Budapest VIII. kerÍilet, Szentkirályi utca 10. foldszint 3. szám alatti, 3651'3l0lN4 heIyrajzi
számí,21 1Íŕ alapterülettĺ komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
4.890.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályos jogszabályok rendelkezései szeńnti nyílt árverés lebonyolításara.

Felelős: Józsefuárosí Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20,16. máĺcius 7 .

11. a Budapest VIII' kerület, Tolnai Lajos utca 5. II. emelet 16, szźm a|atti,34802l0lNI9 helytajzi
sztimű,29 m2 alapterületű komfoft nélküli lakást a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási
árat 4'350'000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendęlkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításara.

Felelős: Jőzsefyárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

12. a Budapest VIII. kertilęt, Hock János utca 8. szám alatti, pinceszinti, 3554Il0ĺN|7 he|yrajzi szá-
mu, 76 m2 alapteľÍiletrĺ raktárhelyiséget a béľbeadási állományból kivonja' a kikiáltási aľat
5.70o.0o0,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a

hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

13. a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci úca 4-6.lA szźlm alaIÍi, floldszinti, 357I9l4lN1 he|y.
rajzí számu, |43 m2 alapteniletű, valamint 357I9l4/N6 he|yrajzi számtl,8 m2 alapterĺiletű iroda-
helyíségeket a bérbeadási állományból kivonja' a kikiáltási árat f7.390.000,- Ft összegben ęlfo-
gadja, egyrittal felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabźiyok ľenđel-
kezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.4

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtůkodási igazgatőja
Hatátidő: 2016' márcbx 7.

14. a Budapest VI[. kerület, Losonci tér 7, szám alatti, földszíĺti,35728ĺ38lNI helyrajzi számtl,
Í99 m, alapterületiĺ helyiségből 8/100-ađ önkormányzati tulajdonában źilrő,20 rľÝ a|apterĹiletű üz-
lethelyiség-részt a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat2.320.000,- Ft összegben elfo-
gadja, egyíttalfelkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendel-
kezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2076. március 7 .

15. aBudapestVIII. kerület, Szentkirályiutca 11. ťoldszint 2.szttma|atti,36537l0lN4he|yrajziszá-
mű, I70 rď alapterületű egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a klk'lá|tási árat
27.560'000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a
hatályos jogszabályok rendelkezésęi szerinti nyílt árverés lebonyolítására.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdźůkodźlsi Központ ZrI.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. márcíus 7.

A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Józsefuáľosi GazđáLkodási Kozpont Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 201'6' fębruár 24'
Il{ -.,

Kovács Ottĺó
vagyoĺgazdá|kodásiigazgatő
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1087 Budapest' Hungárĺa krt' 32JB. 4. em. 1.
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/
,^-i? ł
'7 //!/ (7

J

i

I

A

ł
il

t

i
B

#

,t

Ä

#

ffi

#

ifr

i&

ix

pffi

beiárat a lépcsóhŁba

|épcsöház lakás bojárata

srobe

V



1087 Budapest, Hungária krt.3zB.4. em' 1'
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4u,



Avant.Immo MérnÖki és |gazságÜgyi Szakéľtői Kft'

tŁ. {:* ' .$eJ..ĺ.d1<A.ł^

I

BudapesĹ Vl|l' Tolnaĺ Lajos u' 5' l|. 16' 34802l0ĺN19 hrsz

U7



t3. cz. .rrc-uĺ!ĺc-ĺ-lr

1082 Buđapest, Éĺ.ock Jńnos utca s. pĺnce raktáľ Fłrsz.l 3554LĺÜll1\lL7

I(öľnyezet, utca

A tizsgált ingatlan utca&ontja

A v i zs gŕit ilr gatl an b ej ćr ata

20l {l. január 7.

Táľsasház utcai homlokzata



1082 Budapest, ĺ{ock János utca 8. pĺnce ľaktáľ řĺrsz.: 35541lĺiJ.lAlŁ7

Raktaľ

Gázkĺnvektor

Raktár

?Đ16, január 7,

WC -ĺ-mosdci

Raktár

ra/*7/
- 

1,, ./-
FJ



1082 Buđapest, Hock.}ános rłtca 8. pince ľaktáľ ł{ľsz.l 3354|}ÍJ!h,|t7

fO16. jalw,ár 7.

1-,. / ł
ft'. ĺlY-

\



ť.t . n7' q"e-a-k!bp-&

Avant. lmmo MérnÖki és I gazsá g ü gyi Szakértóĺ Kft.

€.Ę 1'r

Budapest Vlll. Leonardo da Vinci u. 4-6. 35719141N1 hrsz



Avant'lmmo MérnÖki és lgazságÜgyi Szakértői Kft. I
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Budapest Vtll. Leonardo da Vinci u. 4€. 35719/4iAJ6 hrsz



I€ ą*.,^Ą-.ą!(lL-a-ü-

Avant. lmmo Mémoki és |gazságügyi Szakértói Kft'

I

ĺ . /-'l
li, L1
ĺ.--í

Budapest V||ĺ' Losoncĺ tér 7. fsz.357?8ĺ3oIN1 hrsz 8/100 hrsz

ry?.'



tG. c:- u-*J-q-üĘ&e

Avant. |mmo Mémöki és |gazságugyi Szakértői Kft.

Budapest Vl||' Szentkiľályi u. 11' fsz.2.36537l0lN4 hrsz

Ł--a.? ĺ-.r:-\t/



Avant.lmmo MérnÖki és |gazságugyĺ Szakértői Kft. 10

/#r
Budapest VlIl. Szentkirá|yi u. 11, tsz' 2' 36537l0lN4 hrsz

{ą


