
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefrárosi onkorményzatKépviselő-testtileténęk
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előterj eszt ő : J őzsefv źlro si Gazdálkodási K<izp oĺt Zrt.

ELoTERJESZTÉS
aYłarosgaztlálktldási és Péllziigyi Biztlttság 2016. nráľcius 21-ęi üléséľe

Tárgy: A Budapest VIII. keriilet, Népszínházatca 16. szám a|atti,3467610/N7 helyľajzi
számú üzlethelyĺség elidegenítése

Előterjesztő: Józsefuarosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt, Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Mezei Irén referens
A napirendet nýlvános iilésen kell taľgyalni.
A dönté s e lfo gadás áh oz e gy szerí szav azatobb s é g szüks é ge s.

Melléklet : éľtékb ecsl és, cégkivonat, megtéľülés számítás

Tisztelt Y átosgazďálkodási és Pénztigý Bizottság !

I. Tényállás és a diintés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest VI[. kertilet, Népszínház ltca |6 szám a|atti, 34676l0lV7 helyrajzi szźmon
nýlvántartott, 73 m2 alapteľĹi\etu, a közös tulajdonból hozzźúartozó 114/10.000 tulajdoni
hányaddal ľendelkező, utcai bejá19til, ftildszinti üzlethelýségre. vonatkozőan a Budapest
Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat(továbbiakban: onkormányzat) 1999. május
25. napján hattrozat|an iďorę szóló béľleti szerzodést kötött a Nívó Fantázía Fodľász
Szövetkezettel. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 53.; adőszźlm.. 10188125-2-42;
cégtregyzékszám: 01 02 051283; képviseli: Sárk<jziné Podmaniczky ľdáľia vezetó
tisztségviselő) A helýséget a bér|ő nz|et céIjara haszná|ja. A bérleti dij a bérlő kérésére

csökkentésre került . a megvźitozott gazdasági viszonyokĺa tekintettel az eredetileg
megáI|apitott 93.468,- Ft helyett a bérlő által kérelmęzett szakaszos bérleti díj kerĹilt

elfogadásra az ,a|ábbiak szęnnt: 2013. októbeľ 01. napjátóI 2014. szeptember 30. napjáig
56.080,- Ft + AFA, 2014. október 0I. napjátő| 2015' szeptember 30. napjáig 65..428,-Ftlhő
+AFA, 205. október 01. nap1átő| 2016. szeptember 30. napjáig 70.101,-Ft/hó + AFA bérleti
díj keľült meghatźlrozásra a 2013. november 4. nap1án a|áírt, a hatályos onkormányzati
ľendeletben foglaltak szerinti bérleti szerzódésben (mivel a korábban megkötott bérleti
szerzodés a hatályos rendeletben foglaltaknak nem felęlt meg).

A Nívó Fantá.zia Fodrász Szövetkezet képviseletében Sárköziné Podmaniczky Mána vezeto
tisztségvise|ő 2015. november 25. napján vételi kérelmet nyújtott be a fęnti címen lévő
helyiségĺe. A vételi kéľelemhez szükséges mellékleteket (a bérleti díj megfizetésérőI szőIő
nullás igazo|tst, hitęlesített bérleti szeľződést) csatolta.

Az I9OO-as években épült ingatlan Budapest VIII. kerületébęn, a Népszínház-negyedben
helyezkeđik el környęzetében a százađforduló idején épült lakóházak, iz|eti ingatlanok
találhatóak. A fodrászuzlet bejźlrata a Népszínház utcárőI nýlik, izIettér, kozmetika,
közlekedők, konyha, WC helýségekkel. A f,ítést gázkonvektoľ biztosítja, a meIeg vizet
gázboj|er. A falak múaĺyag lambéńával buľkoltak, festettek, helyenként a burkolat mĺigött
vakolat nélktili, felújítandó állapotuak.
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Az iĺgat\aĺlra vonatkozó értékbecsLést az Appreal Kolláľ Ingatlanszakértő Kft. (Kollár Zo|tźn)
készítette e| 2016. jaĺuár 27-én. Az ingatlarl foľgalmi éľtéke 15.700.000,. Ft összegben
(fajlagos ár:2I5.0OO,-Ft/mf) került megéů\apitásra és független szakérto áItaI jővźĺhagyásľa. A
nem lakás céIjára szolgáló helyiség esetében avételźlr a bekĺjltözhető forgalmi éľték I00 oÁ-a,

azaz 15.700.000,- Ft.

Azingat|an elhelyezkedése HVT terülętet nem érint.

A Budapest VIII. kerület, Népszínhaz utca 16. szäm alatti, utcai bejźratí, ftildszinti, 73 m2

alapteľiiletű üzlethelyiség, a 100 albetétből ál1ó társasház egyík önálló albetéte. A Táľsasház 6

db önkoľmźnyzati tulajdonťl albętéttel rendęlkezik, me|yhez a társasháni közĺis tulajdonból

cisszesen 553/10.000 eszmei tulajdoni hányad tartoz1k.

A helyiség bérleti díja a bérleti szeľződéssel egyidejrĺleg kertilt meghatźtozásta,
megállapít źsźná| csökkentő tény ezo fi gyelembevétęlével.

A helýség esetében az eliđegenítés megtérülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2Ot6. évben érvényes havi nettó bérleti díj <isszesen: 70.101'- Ft
Avízőrźtvalrendęlkező albetét havi kĺjzös költsége: 14.600'- Ft
l0 év alatt elérhető bérleti dij (átlag 10Á inflźrciőval számolva): 8.800.939'- Ft
10 évre szźmlítottközos költség (atlag 1%o infláciőval számolva): 1.832.980,- Ft
Közös költséggel csökkentett béľleti díj (10 évľe): 6.967.959,. Ft
Forgalmi éľték: 15.700.000'. Ft

Az e|végzett számítźs a\apjźnmegállapítható, hogy a becsült forgalmi éľték megha|adja a I0
évre szźlmitott, közos költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenítés az

onkormányzat részére megtérül, a helýség elidegenítése magasabb bevételt eredményez,

mint amennyi a bérleti díjból 10 éves iđotartam alattvźľhatő.

A benýjtott iratok alapjáĺ megállapítható, hogy a kéte|męzo a nemzeti vagyonľól szóló
201I. évi CXCVI. torvény 3. $ (1) bekęzdés 1. pontja szerint átláthatő szervezetnek minősül.

Az opten Cég[źr tanúsága szeńnt atźĺrsaság ellen végrehajtási-, csőd- és fe|szźlno|źlsi eljárás

nincs folyamatbaĺ.

Az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szolgtio helýségek elidegenítésének

feltételeiről szóló 32l2OI3. (V[.15.) önkormányzati ręnde|et (továbbiakban: Rendelet) 5. $

(6) bekezdésében foglaltak szerint a 3 éven tul bérbe adott nem lakás céljára szo|gáIő

helýségek - amennýb en az ę|idęgenítés ezen rendelet alapján e|végzett megtéľülési számítás

a|apjźn az e|idegenítés javźramegtérül és az e|iđegenítés jogszabá|yba nem ütk<izik _ további

köľĹilmények vizsgźtlata nélkĹil elidegeníthetőek.

A fenti ingatlan tekintetében, a benyújtott iľatok és a Renđelet 5. $ (1) bekezdése alapján

elidegeníté st kiztrő feltételek nem állnak fenn.

Javasoljuk' hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá az ingatlan-nýlvántartásban 34676l0lN7
helyrajzĺ számon nýlvántartott, természetben a Budapest VIII., Népszínház utca 16. szám
a|atti, ftildszinti, utcai bejaľatí,73 m2 a|apteriletĺĺ üzlethelyiségre vonatkozó eladási ajánlat

bérló részére töľténő megküldéséhez, a vételáľnak az elkészu\t forgalmi értékbecslés valamint
a Rendelet alapjáĺ a forgalmi éľték 100 oÁ-ábaĺ, azaz 15.700.000,-Ft összegben töľténő

közlése mellett.

II. A beterjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|tra a Tisztelt Bizottság jogosult.
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III. A dtintés célja, pénziigyi hatása

A döntés cé|ja a hosszú távű vagyongazdálkodási irányelvekben megfogalmazottak
teljesítése.

Az ęladással kapcsolatos döntés meghozata|apénzigý fedezetet nem igényel. Az elidegenítés
az onkormtnyzat szźtmáta kedvező, mert az onkoľmányzat terhéte felmeriilő, az épulet
fenntartásávalkapcsolatos köz<js költség fizetési kötelezettsége csökken.

IV. Jogszabályi körny ezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a helyiség elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi
jogokat a Képviselő-testület gyakoľolja azzal, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, a
rendeletben meghatározott esetekben a Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot
hata\mazza fel. A (2) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi éľtékű
helýség elidegenítése esętén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken felül a
Képviselő-testiilet dĺjnt az elidegenítésről és a véte|źĺnőI, továbbá dont az adásvételi
szerződéssel, továbbá annak módosításával és megsztintetésével kapcsolatos kérdésękben,
kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az érték'hatáľtól fiiggetlenül a Képviselő-testĹilet
jogköre.

A Rendelet 5. $ (6) bekezdése alapján a 3 éven tul bérbe adott nem lakás céljára szo|géiő
helýségek - amennýben az elidegenítés a rendelet a|apján elvégzett megtérülési számítás
alapjźn az elidegenítés javára megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik - további
köľülmények vizsgálata nélkül elidegeníthetőek.

A Rendelet 12. $ (1) bekezdés f) pontja a|apján az e|idegenítés előtt vizsgálni kell és az
elidegenítésről és a vétę|źltről szóló előterjesztésnek taľtalmaznia kel| az előteľjesztéstol
számitott 5 éven belül bérbeadott helýségek esetében a közös koltséggel csökkentett bérleti
díjat p évre számítva, az 5 éven tul bérbęadott helýségek esetében 10 évre szźlmítva.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése értelmében ahelýség véte|źra a forgalmi érték 100 o/o-a, A
véteIér megfizetése a 19. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjáĺ az adźsvételi szerződés aláírásával
egyidejűleg t<jrténik. A vételáľ egyösszegrĺ megf,rzetésének tekintendő, amerĺryiben a vevő a

vétęIárat banki hitelből ťĺzeti meg. Ez esetben az adásvételi szerződést 60 napos ťrzetési

határidő kikcĺtése mellett tulajdonjog fenntartással/fiiggőben taľtással kell megkötni a véte|ár

I0 Yo-źnak adásvételi szerzodés a|źirźsáva| egyidejtĺleg töľténő megf,tzetése mellett. A vételár
banki hitelből tĺjrténő megťlzetése esetén a 60 napos fizetési hatźridő az á||ami elővásárlási
j o gró l lem ondó ny íIatko zat határi dej én ek lej źtrtźi kĺjvető nap o n ke zdő dik.

Kérem az alábbi hattr o zat j avas l at el fo gadás át.

Határozatljavaslat

év .......hó .....nap száműYátosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

I) hozzájtn:| az ingatlan-nýIvtlntartásbaĺ 34676l0lN7 he|yrajzi számon nýlvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca |6. szám a|atti, foldszinti, utcai
bejfuatí, 73 m2 alapterületű ĺizlethelyiségre vonatkozó eladási aján|at bérlo részére töľténő

megkĺildéséhez, a vételárnak, az elkészilt foľgalmi értékbecslés valamint a 32/2013. (YL
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15.) önkormányzati rendelet a|apján a foľgalmi érték 100 Yo-źlban, azaz 15.700.000'- Ft
összegben tĺjrténő kozlése męllett'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpoftZrt.vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: 2016. március 21.

2) felkéľi a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kikülđéséľe és az adásvételi szeľződés rrregkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatoja

Határidő: 2016. május 1 5.

A döntés végrehajtástttvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

A lakosság szélęs körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététe| mő djźr a: a honlapon.

Budapest, 2016. március 1 6.

Kovács ottó
v agy ongazdálko dási i gazgatő

KÉszĺrpľrp: Jozspr.vÁnosl GazoÁlrcooÁpł.$ozľoNT ZRT.
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In gatla nfoľgalmi Eľtékbecslés
A 108t Buđapest YIn. keľtilet Népszínhőuutca t6. Íłĺldszĺnt alatti,

3467 610ĺ N7 helyľaizí számú ľól
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INGATLAN ER

i,

Ęt .j

t.]tĺékc-|t in-qatlaĺl: |08 l Budĺrpe.st Vllĺ. ker.. Népszínlriiz utca l(l.. |lrsz,.34676!0',A..7 ĹizIetheIlisć

A MEGBĺzłs ľÁncve
Az ĺngatlan címe: 1081 Budapest, Vll|. ker., Népszĺnház utca 16. fo|dszint
Az ingatlan megnevezése: uzlethelyiség (utcai bejáratta|)

Az INGATLAN rŐse JELLEMZŐ!

Kol|ár Zo|tán
Építőmémö k. Ingatlan s zakéĺő
EUFIM Felsőfohi Ingatlan Eľtékbecslö'
Egyetem i okle velęs In gatl anszakértő Szakmérnök

Mäteľ of Science in Rěal Estate, Műszaki Ellenőľ,,É'',,.M''
Appr e al KoIt ár Ingat lanszakértő Kft.

Az INGATLAN cĺľtlle És azoľĺosíĺÁsł
I rányítószám, telepu|és:
He|yrajzi szám
A tulajdon alapterüJete:

1081 Budapest
34676t0tNT

73 mz
lnoat|anhoztaĺtozo onhánvad 114l10.000

TULAJDONVISZONYOK
Tu lajd onos neve : Budapest FŐváros Józsefu árosi on ko rmány zata
Tulajdoni hányad: 1ĺ1

: A tu|ajdoni lap ,,fe|ulvizsgá|at alatt''iegyzések: A tu|ajdoni lap ,,fe|ulvizsgá|at alatt'' megjegyzés tartalmaz

Kerületen be|Üli elhe|yezkedés: NépszÍnh áz-nę
Kiépĺtettség: fodrászat, avu|t felújítando á||apo
A tu|ajdon helyiségei. vendégtér, wc, raktár
Az épĹilet építési éve: 1910 kortil
Az épulet műszaki állapota'' 55o/o gyenge

rgyed

MEGÁLLAPĺToTT ÉnľÉr Birda

Fnĺueos FoRGALMI ÉnľÉx:
BrcsÜlľ P|n,cl., FoRonlul ÉnľÉx:

215.000,-Fĺ/rug
í5.700.000,.Fľ

RENoĘLET szERlNT uvoľĺľtRľó sÉnlll geRuHÁzÁs: A BÉRLÔ FELúJ|TÁSoKATvÉGzETT

BrnuHÁzÁssłl. ľvlóposĺľoTT PlAcl-' FoRGALM ÉnľÉx: ĺ 5.700.000,.Fľ
TęuxľtÁľĺyno ÉnľÉxe: 2.320.000 '.Fľ
Az ÉnľÉxELÉs FoRDuLóNAPJA: 2016-01.27
BecsÜlľ Placl., FoRołlľll ÉnĺÉx KEREKĺTVe: 15.700.0Q9ĺ Ir-

.}tľ.:',"lĺ}:.**]ŕffiĘ'
Kiriilv u, .ĺ:l-ĺií. IVl9.

#ľi'.ĺĺlidi:''fľ'']
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ÉnľÉrľ K

P iaci ös szehasonl ító alapú éĺékme ghatározłs:

Piaci összehasonlítas: Budapest' VIII. keriĺleteben az ingat|an kĺiľnyezetében elhelyezkedő
hasonĺi adottságú ingatlanok piaci adatait hason|ítjuk ossze azalábbi täblt:zatban

Éľtékntivelĺĺ és éľtékcsökkentő hatások ĺisszegzése:

A BudapesÍ' VIII. keľiilet, piaci összehasonlító adatainak elemzeséből az értéknövelö és

értékcsĺikkentő tényezók összegzése - 13 %-os koľrekciót ad ęredményül' A becstilt éľték

számĺtása az alćlbbiak szeri nt alakul :

A l08l Budapest, VIII' keľĹĺlet, utca l6. Ífjldszint alatti

3 46,7 610/ N7 he|ynjzi szÁm,h üzlethelyiség ingatlan értéke kerekítve

Te|eou|és Felĺvés/utca Funkció
Terulet

ím2) Ár íFt)
Fajlagos ár

(FUm')
Budapest, 8. ker. Néoszĺnház neoved üzlet Í35 25 000 000 185 r85
Budapest. S. ker. Il. János PálPápa üzlet Í05 25 000 000 238 095
Budapest. 8. ker. Kiss Jozsef üzlet 22 5 000 000 227 273
Budapest, 8. ker. NépszÍnház neoved Ĺizlet 128 37 000 000 289 063
Budaoest. 8. ker. l|. János PálPáoa Üz|el 38 7 800 000 205 263
Budaoest. L ker. JTzsef utca üzlet 46 11 500 000 250 000
Budapest, S. ker. József utca tizlet 81 19 900 000 245679
Budapest, 8. ker. Bérkocsis ĺjzlet 62 13 650 000 220 161
Budaoest. 8. ker. Jlzsef utca 0zlet 92 19 000 000 246 522
Budaoest. 8. ker. Népszínház neqved 0zlet 50 7 990 000 159 800
Atlaq: 222704
Medián 222704
Korrekciós ténvezők
Neoveden be|Ĺi|i lokácii kÖzepes 0o/o

Pĺaci kĺná|ati korrekciT kČizepes -2%
Épu|et műszaki á||apota át|aqos o%
A|betét kÖzmtjvei milktdiĺ Oo/o

A|betét műszaki állapota fe|úiĺtandr -5o/o

Alapraiz, alak KOZepes o%
Alb. éptjleten beliili
lokáció utcai Oolo

Üzlethez kedvezö |okácii io 2o/o

Kii|önleoes minőséo nlncs 0o/o

PiacĺkÖrü|ménv iavulÓ piac 2Yo
KoľrekciÓs tényezők
Összesen: -3o/o

Korrioált failaoos ár: 216 023

ffio't 
fajlagos ár

2í6 000

Budapest. 8.ker. Néoszĺnház utca 73 í5 768 000

15,77 míllió Ft.
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lErtékeĺtĺllgat|an:l08|BudapestVlĺl.ker..Népszínháztltcaló..hľsz.:ąoĺolo:'iffi

| 5.f AHozADÉKI ÉRľnrrlps

A hozarrsz.ámításon alapuló éĺtékbecslés az ingatlan jĺĺvőbeni hasznainak és az ezek

megszeľzése érdekében felmęrtilo kiadĺísok ktiltĺnbségéből (tisza jtivedelmek) vezeti |e az

ingatlan értéket.

Hozat'n alap ú értěkme ghatdrozds :

Az ďábbi tźlb|tęatban a bérleti díjľa vonatkoző hozarnađatokat gJrujtötttink a k<lmyezö

ingat|anok kínálatából. A bérleti đíjatapiaci elemzésnél szamított koľrekcióval konigáltuk.

A tőkésítésné| figyelembe vettiĺk a VIII. keriilet keľeskedelmí helyiségek piacát, és az egyszeni

ť- l tĺjkésítést 9.5%-os rátával végezzĹik e|.

Te|eo0lés Fekvéďutca Terĺilet (m2) Bér}etid|J íFt} Failaqos áĺ (FUm2]'
Budaoest. Vlll. ker. Rákrczi út 500 í 258 280 2 517
Budapest, Vlll. ker. ||. János PálPápa tér ĺ50 350 000 2 333
Budapest, Vlll. ker. Rákiczĺ út 73 í50 000 2055
Atlao: 2302
Medĺán: 2 333
Aiánlott failaoos: 2 000
Havi bevétel 73 146 000
Éves bevétel 1 752 000
Nettl éves bérletí dĺi 85o/o 1489200 1 401 600
Tókésítésĺ kamattáb 0,095
Számĺtott tőkeértek 15 675 789

ti A hozam alapú értékszźmítźls ďapján:

A l081 Budapest, VIII. keriilet, utca l6. ffilđszint alatti
34676/0IAĺ7 he|yrajzí szĺmú üzlethelyiség ingatlan é*éke kerekítve

l5.68 millió Ft.

@r
Kollár Ingat|anszakénő Kft. Tel. / Fax :34| 2,7 73,4|3 7020 E-mai|: kol!itlľ".Qt-.'łEl!
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A becsĺilt érték kcĺzelítésénél a piaci elemzésből számított érték a hozam alapú közelítés
a|apjőn számított' atÄz becsüIt értékek sámtani źÉ|agát tekintjiik ľelevánsnak és

nrénékadónak.

Bęcsiilt piaci érték:

A l081 Budapest, VIII. kertilet, Népszínhríz utca 16. ftĺldszint alatti
34676/0/Aĺ7 he|yrajzi szĺímú üzlethelyiség ingatlan éľtéke kerekítve éshozzátartozi

telekhányad piaci-, foľgalmi énéke per, igény és teheľmentes' valamint rendezeťt jogi és
ingatlan.nyilvántaľtásĺ ál lapotra vonatkoztafvą kerekítve:

l 5.700.000' - F t, azaz tĺzenłĺtmillió.hétszáuezer foľint

c!' I

Budapest, 2016.0Í.27,

MELLÉKLETEK:

o Tulajdoni lap miłsolat,
o Alapító okirat ľészlet,
o ,\|aprď1z
o Fotók

Építőmérntik, Méľnök- kozgazda
Egyetemi okleveles Ingatlanszakértő Szakméľnök, BMGE&NTU

Master of Science in ReaI Estate' Nottingham Trent Universiý
EUFIM Felsőfokú ingatlan éľtékbecslő,

Appreď Kol|áľ Ingatlanszakéľtő Kft.

Kollár Zo|tźn
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Apneal Ko||áľ Ingat|anszakértő Kft. TeI' / Fax ..34ĺ 27 73,413 70 20 E-mail: hg!l4r'?"Gĺ:-ĺld-i.'.',-.!]l
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Eľtéke'lt inga{lłur: l0B I Bu<|apest VlÍĺ. keľ.. Népszílrház rttca |6.. hľsz. 34ó7ól0l.Ą./7 tizlethelvisé

A MEGBĺzÁs ľÁnovł
Az ingatlan címe: 1081 Budapest, Vll|' ker., Népszínház utca 16' foldszint
Az ingatlan megnevezése: üz|ethelyiség (utcaĺ bejáratta|

Az INGATLAN cĺnĺe És łzoľĺosíľÁsa

KerĹj|eten be|u|i ełhe|yezkedés: Népszínház.negyed
Kiépítettség: fodrászat, avu|t fe|Újítando á||apot
A tu|ajdon he|yiségei: vendégtér, wc, raktár
Az épÜ|et építési éve: 1910 körÜl
Az épĺ.]let rnűszaki á|laoota: 55o/o

MEGÁLLAPíToTT ÉnľÉx A.t-Ą.c,t":,,.i <'s-.Lgł,LEé( ,
sfŁ€.ł' Äl.l'*@t (l:

,t,ł*z.sg

i.i

ł- .;.

łt-#tct-r4 É e.

ćy.Áĺ-ĺ-rł.Y.
^x,>1é, aŁ'
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ľeM
Építőméľnök, Ingatl anszakéľtő
pÜľIvl Felsőfokri Ingatlan Értékbecslő,
Egyetemi okleveles Ingatlanszakértő Szakmérnök

Mäster of Science in Real Estate, Mĺiszaki Ellenőľ ,,É''' ,,Ivf'
Appreal Kotlár Ingatlanszakprtő l{ft.

I rányítiszám, telepĹilés:
Helyrajzi szám:
A tulajdon alapterulete:

1081 Budapest
34676ĺ0lAĺ7

73 mz
I noatla n h oz taĺtozó tu|a nhányad: 114110'000

TULAJDONVISZONYOK

Az |NGATLAN rŐes JELLEMZŐ]

Tulajdonos neve: Budapest Fővá ros Józsefuárosi tnko rmányzata
Tulajdoni hányad: 111

: A tulajdoni |ap ,,feltjlvizsgá|at a|att''ieqvzések: A tulaidoni |ap ',feltjlvizsgá|at a|att'' megieqvzés tartalmaz

BecsÜlĺ PlAcl-, FoRcelľrlll ÉnľÉx: 14'100.000,.Fľ { l{s,,(,sĺ.'
vtnE;é Fté řE/ ě/{+Ě.,Á?-
*ę..iĺ ĺ:ö.ĺ a}ĘŤ.ťl'ŕÄełl1Ś 

^,F-
RENDELET szER|NT levonHaro eÉnLŐl eenuHÁz& n sÉnLl reLÚĺitÁsoKAT vÉGztľÍ -",,

Br nu HÁzÁs sel m óoos ĺľoTT P lAc l -' Fo RGALTľÉRTffi*7_ĘI0OI 0 00'.Fľ
TelexnÁHYAD ÉRTÉKE: 2.320.000 '.Fľ
Az ÉnĺÉxtLÉs FoRDuLÓNAPJA: 2016.g1 -27
BpcsÜlĺ Pncl., Foncalml ÉnľÉx KEREKiTVS: 14.100'000'. Fĺ

Kollár Zo|tźn
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I tjĺ.Íékelt ingaĺlalr: l08| BtrdapesrVIIl.kcľ..Népszmh.ĺz,trtca lo..hiiz. j4o.ĺł@

l

IszłxÉnľolĺaI,
Apprea| Kolláľ Ingatlanszakértő Kft. megbízast kapott a 1081 Budapest, vilI. kerĹilet,
Népszínhaz utca 16. ftildszint a|attl, 34676l0lV7 he|yrajzi szźrĺltl, t/í tulajdoni hanyadú
üzlethelység ingatlan becsĺilt piaci-' forgalmi éľtékének meg\latározÁsźra.

Az ingatlanénékęlés cé|ja az ingatlan piaci értékének mególlapítasa.

| ,ł.szĺ.xÉRToI VIZsGÁLATMTDsZERE T

Elemzéseink, véleményeink és következtetéseink kidolgozása és szakvéleményünk
elkészítése a TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), iľányelvei és
ajanlásai szerint' valamint a MAISZ (Magyat Ingatlanszövetség) által összeállíton éľtéketési
sztenderdekkel és irányelvekkel összhangban töľtént.

A sztendeľdek és jogszabályok vonatkozásában az éltékelés EvS 20l2 irányelvei és 26D0a5
(vI[I.11) rendelettel módosított előínásai a|apjáłl, azok figyelembe vétele és az értékelésí
módszerek, elvek betart ásźnal- készĺilt.

A piaci érték az IvS C/TEG oY A' 2a |f definíci ó szeľint:

.A plecl ÉnrÉr az a becsiilt összeg. amelvéľt az értékelés napjrłn az ingatla!
gazdát cseré|het eey hđlandósáP'ot mutató vevő és egy hajlandóságot mutató
ęladó között megfelelő marketing tevékenységet kÓvető független tranzakció
keretebgľtahol a felek táiékozottarr. köľültekintően és kÉnyszeľ nélkül íáĺak el.'

Az éľtékbecslés ľövidített formában készÍilt, amely az énékbecslés módszertani kellékęit
szűkíteĺ formában tarta|mazza. A szakéľtő azingat|ant a megtekintett miĺszaki állapotban lakás
használatú helyiségként értékelte. Az éĺékbecslés korlátozott dokumentáció mellett készĹilt.
ame|y esetben azĺ fe|téte|ezzíJk,hogy meglévő dokumentumok elegendőek az értékelés céIjanak
elérésérę.

A szakvélenrény készítője igazołja, hogy a ténybeli megállapítások, melyeket e szakvélemény
taĺÍa|maz, igazak és helytállóak. Javadalmazásunk nem Ítĺgg az értékett vagyontargy értékétő|,
semmilyen intézkedéstő| vagy eseménytől, mely e szakvéleményben foglalt elemzések.
vélemények és kiivetkeztetések megjelenítése vagy felhasználása eredményeként jöhet łétľe' A
szakv é| ernényben foglaltakat kor| átozó ťe I tételek határo lj ák.

Az értékelés piaci forgalmi éľték megallapítása céljából készült. A szakvélemény a Ptk.86.$ (l-
4) bekezdése alapján töľvénnyel védett szellemi alkotás. A szakvéleĺnényt más céIľa felhasznćt|ni

nem lehet. A dokumentum részei vagy egésrr nem hozható nyilvánosságľa a készítő előzetes
írásbeli jóvahagyása néIkül. Az éľtékelés éľvényessége 90 nap' a szakvéIeményben rogzített
feltételek fi gyel embevételével.

él

t,j

Ko|lár Ingatlanszakértő Kft. Tel. / Fax :34l 27 73' 413 70 20 E-mail: B9.!!4Iĺ.G"Ĺ-o!!jLq"Lltl
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lEtĺékĺ-'ltilrÍ!atłall:|08lBtldapestVlll.|<eľ.'NćpszínháztItcaló..hľsz.l.ĺozĺ',o'Á'zffi

tĺzértéke|és a kłivetkező ĺnfoľmációk alapján és korlátozó feltétetekkel készü|t:

t. Az éľtékbecslés ľÖvidített foľrnában készült, ameĺy az értékbecslés módszertani ketlékeit
szűkített foľmában tarta|mazza. A szakértő azingatlanta megtekinteťt miiszaki állapotban
lakás használatú helyiségként értékelte' Az éľtékbeeslés korlátozott dokumentáció
mellett készii|t, amely esetben azt feltételezziit hogy meglévő dokumentumok
elegendőek az értékelés céljanak elérésére'

Az értékelés EVS 2012 (Európai Éĺtékelési Sztendeľdek) vagyonértékelési útrnutatójanak
módszertani elvei és gyakorlati szempontjai alapján készĹilt. A szakéltö az infat|an
nyilvantaľtas szerinti teľületét fogadta e| va|ósnak

Az értékelés szemrevételezés alapjrín történt. A szakértő diagnosztikai, statikď
vizsgálatot nem végez, ezértnem észlelhető vagy ľejteĺ hibákéľt felelősséget nem vállal.
A tulajdonos rendelkezesľe bocsátotta az éľtékbecsléshez szĺikséges dokumentaciót és
információkat, azt ťe|téte|ęzzuk, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok helyesek és
pontosak.

A tulajdonos tájékoztatta a szakértot a jelenlegi jogállĺásľól és a tulajdoni viszonyró]1. Az
éttékelt vagyontaľgyra vonatkozó tulajdonviszonyok tekintetében a tulajdoni |ap adataira
és a tulajdonostól kapott információkľa támaszkodtunk. Feltéte|eztiik' hogy a tulajdonosi
igény éľvényes' a tulajdonviszonyok rendezettek, illetve nincsenek olyan tulajdoni
rendezetlenségek, amelyek az ingat|an haszľlá'|at.át, illetve a vele való rendelkezési jog
akadźůyazhatnak.

A szakéľtő nem vĺíllal ťelelősséget az ingatlannal kapcsolatos jogi természetti
pľoblémakélt. A szakértő nern végzett az ingatlanok jogi helyzetéľe vonatkozó
vizsgálatokat. A szakértő az ingatlant per, teher, igénymentes ingatlan.nyilvántaľtás
szempontj ábó | ľendezett ál lapotľa vonatkozóan értékeli .

J.

4.

5.

it

2.3 HelvszĺNl szEMtE És |DŐPoNTJ 
^: 

2016.0í '26.

2.4 FeunszNÁLT DoKUMENTUMoK:

Az éĺékelés folyaman megvizsgáltuk az ingatlannal kapcsolatos _ a Megbízó áitai.
rendelkezéstinkľe bocsátott . k<ivetkezó dokumenfumokat:

o Tulajdoni lap másolat,
o Alapító okirat ľészlet,
o A|aptajzrészlet'

4

Ko|lár lnsatlanszakéĺŕi Kft' Tel. i Fax :341 27 
.13,4|3 

70 20 E.mail: kgllgľł-ÍłŁĺ''di
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Enékelt ingat|an: |08l Budapest VIl1' keľ.. Népszíllház rrĺca ló., hľsz. j4ó76,0/l\i7 ĚizletheIvi

3.1 AZINGATLAN ELHELYEZKEDÉse, JELLEMZŐI, LEĺRÁsA

Iĺ,piilet (ház) szerkezetek jeltemzői Anyaga 
' 
minősége Míĺszaki állapot

tr

Ingatlan ktirnyezete

KerĹileti lokáció Népszínhaz. negyed
Házon belüli lokáció ftildszinti' utcď beiáľattal
Kömyező épületek Lakóházak, ťo lđsz i nten tizletek
Infrastrukturál is ellátottsáe Telies
Meskdzelíthetősés Közúton
Parkolási lehetőség Közterületen
Közlekedési lehetöség 37,37A,28, 4-es 6-os villamosok, metľo' Blaha

Luizatérí busziáratok
Utca iellemzői Aszfďtozott

A telek
Telek mérete 1994 m'
Telek failasos értéke 102 eFt/m'
Tulaidonhanvad I 14i 10.000
l nsatlanho z taľtaző telekhányad 22^73 m"
.telek 

iellemzóí sík. szabálvos nésvszös
Közművek viz. séLz. csatoľna. elektromos

Áz éniilet
Eoítés éve l9l0 kitrül
Epítési mód Hasvománvos
Felúi ítottsás- homlokzat Gvense állanot
Lakószintek szćuĺla 6. ftĺldszint + 4 emelet + tetótér
Közös tulaidonú teriiletek Alapító okiratban felsorolt teľtiletek

Alapozís Falazott. nagyméľetii tégla sávalap Közepes
Szísetelés Hagyományos Avult
Fałazat Hasvománvos fďazott téslaszeľkezet Alul nedvesedik
Fiidémek Acéleerenđa ftdém Avult' megfele|ő
Yá|asztalak Nagvméretii v álaszfal téela Avult. mesfelelő
Lépcsők Kőszeľkezetű Avult. mesfelęlő
Füssőfolvosók Fémszerkezetiĺ Avult' mesfelelő
Homlokzat Festeĺ homlokzat Felúiítandó
Közmtivek Yíz, Eźlz csatoflla, elektľomos Avult. felúiítandó

Á tulajdon je|lemzői a bérlemény helyszíni szemlekor

Teľtilet 73 ÍÍť

Fĺĺtés gĺłzkonvektor

Helvisések Vendéetéľ. fodnĺszat' köz|ekedők, konyhą ruktźtr

Táiolás Dél beiaľati aitó és kirakat

Benapozottság Gyenge _ a hátsó rész tęliesęn sötét

ZaiossáF, Kissé zaios

rona' lneáthnszakértő Kft. Tel. / Fax ..34| f7 73' 4|3 70 20 E.maí}r !.í1lsgi41*''!I!"ęlr!
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A tulajdon jel|emzői

A tulajdon szeľkezetei, Anyaga , minősége, jellemzői MÍiszaki állapot

Meeiegyzés:

Azingat|an hátsó részę sötéĹ nem kap természetes fenyt, nincs ablak hátul. Helyenként |ćĺ|latő,
hogy a műanyag lambéria a|att ľossz fal, hianyos' rossz, hiányos vakolat van' és a műanyag
lambéria ďatt nedves lehet a fa|' a Béľló szerint a lambéna a|atti rész miatt rendszeľesen
rovarirtást végeztetnek. Kisebb bontás az egész helyiség felújítását vonja maga után. nem lehet
ľészben felújítani. teljes felrijíĺĺs. A a|aprajzon Iévő udvari kijárat el van takaľva burkolatokkal.
Az ingatlan jelenleg iizemel, nagyon alacsony a foľgalom. Aházban egy iiľes tizlethelyiség van.
Üzleti szempontbll a Bérlő szerint a kĺirnyék gyenge' A Béľlő szeľint a környék ľossz hínÍ' és
kevés az iigyfél. A gyalogos foľgalorn a tuloldalon nagyobb, a tu|oldal valamive| kedvezöbb.

Műszaki leíľas kieqészítés:

Az ingatlanban a mĹĺködéshez sziikséges fe|újításokat végzett. Azingat|anjetren|eg fodrászatként
tizemel alacsony ťorgalom mel|ett. A padlás és a pince megÍekintésére a helyszíni szemlén nem
vo|t lehetőség, a tető még közepes/gyenge allapotú lehet' a pince, amennyire látható volt a
szemlén, gyenge allapotban van. Az kiľakatľa is érvényes, lrogy nehezen javítható, mennyiben
megbontják, az egész kirakatot, bejáratot fel keII újítaní, ki kell cserélni.

Az ingat|an területét a tulajdoni lapon és az alaprajzon lévő
7.3 m2 lerülettel vetLiik száĺnítasba.

{t

íi

Nvílászarók Fa Fe|úiítandó
Burkolatok A ťal mĹĺanyaggal burko|t, alaÍta

neđvesedhet
A műanyag lambéľia elfedi a
ľossz vakolatot' falat

Fal burkolatok Miĺanyag larnbéľia elfedi a rossz
falat, helyenként látszik

Ha a łambéľiát leszedik'
nagyon rossz állapotú
felúiítando fal

Fiítés módia Gáe konvektor. sázboiler Felrii ítandl' cseľélendő
Közmű vezetékek Víz' csatoľna. elektromossás. Felúiítandó
Egyéb jellemzők,
megiegyzés

Ha elindu| a felújítas, amennyiben
lekeľiil a miianyag lambéľią teljes
felújítás szükséges

Altalában fetrij ítandó a
helyiség, ha a műanyag
lambéľiát lebontjĺĺk, teljes
felújíüás sziikséges jelentős fal
és vakolatiavítással

Ý-\6
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Piaci összehasonlító alapú éľtékmeghatározas:

Piací összehasonlítĺás: Buđapest, VIII. keriiletében az iĺtgat|an kĺirnyezetében elhe|yezkedő
hasonló adottsrígú ingatlanok piaci adatđt hasonlítjuk össze az a\äbbitáblazatban:

Éľtéknővelő és értékcsökkentő hat4$pk ĺisszeqzése:

A Budapest' VIII. keľület, piaci összehasonlító adatainak e}emzéséből az éĺékn,övelő és

értékcsökkentó tényezok összegzése - 13 o/o-os konekciót ad eredményül' A becsült éľték

számltása az a]ábbiak szerint alakul:

A t08l Budapest, VIII. keriiĺęt, utca l6. fiildszint alatti
3 4 67 6 | 0 / N7 hely r ajzi sztmú tizlethely i sé g ingatl an értéke kerekítve

TelepÜ|és Fekvés/utca Funkcil
Terület

ím2) Ár (Ft)
Fajlagos ár

(Ft/m1
Budapest. 8. ker, Népszínház neqved ĺ]zlet 135 25 000 000 185 185
Budapest. 8. ker. ll. János Pál üzlet 105 25 000 000 238 095
Budapest. 8. ker. Kiss Jlzsef Üzlet 22 5 000 000 227 273
Budapest.8. ker. Néoszĺnház neoved Üz|et 128 37 000 000 289 063
Budapest. 8. ker. |l. János Pá| ilzlet 38 7 800 000 205 263
Budapest, 8. ker. Jizsef utca üzIet 46 11 500000 250 000
Budapest, 8. ker. Jlzsef utca ĺizlet 81 19 900 000 245 679
Budapest. 8. ker. Bérkocsis ĺizlet 62 13 650 000 220 161
Budapest, 8' keĺ. József utca üzlet 92 19 000 000 206 522
Budapest. 8. ker. Népsz|nház negyed üz|et 50 7 990 000 159 800
Atlao: 222 704
Medián 2227M'
Korrekciós iénvezők
Negyeden be|üli
elhelvezkedés kÖzepes Ao/o

Piaci kÍnálati korrekciÓ közepes -3o/o

EpĹlĺet műszaki állapota gyenge -1o/o

A|betét ktzmijvei aIapián mĺikÖdő Aolo

Albetét müszaki á||aoota fe|ÚiÍüandr -1Oo/o

Alaoraiz közepes Ao/o

Alb. éotlleten lokácil utcai 0o/o

Gvalooos foroalom ktzepes Aolo

KÜ|önleoes minőséo műanv.lamb' -1o/o

PiacikrrÜĺménv iavu|ó oiac z%
KorrekciÓs tényezők
Összesen: -130/Ú

Koľiqá|t failaoos ár: 193 753

ffio't 
faj|agos ár

í94 000
Budaoest. B.ker. Ntäpszínház utca 73 í4 í62 000

l4'ló mitlió Ft.

a_-
.1

ApľrealKolláľ Kft. Te|' / Fax :34| 27 73' 4I310 2o E.maiÍ: .tq!lqz&ĺ."g!.łqęJtľ
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-

A hozamszámításon alapuló értékbecslés az ingat}an jövőbeni hasznainak és az ezek
megszerzése érdekében felmeriilő kiadrłsok küIönbségéböI (tiszta jövede|mek) vezeti |e az

ingatlan értéket.

H o za m a l ap ú é ľ t é k m e e h ątl,úlrg zús :

Az a|ábbi táhlrź!?:ltban a bédeti díjra vonatkoző hozamađatokat gyíĺjtł'ttiink a köľnyező

ingatlanok kínálatából. A bérleti díjat a piaci ełemrśsnél számított korľekcióval konigálfuk.

A tőkésítésnél figyelembe vettiik a VII[' kęľiĺlet keľeskedelmi helyiségek piacát, és az egyszeľŕĺ

i ., tőkésítést9.5Yo.ostátáva|végezzÍlkel.

Telepti|és Fekvés/utca
Ter0let
(m2) BérletidĺJ (Ft) Fai]agos ár (Ftlm2\

Budapest' Vlĺl. ker.
Il. János PáľPápa
tér 150 350 000 2 333

Budapest. Vlll. ker. Ráklczi út 73 150 000 2 055

Budapest, Vtĺ|. ker.
Magdolna negyed
Népszĺnház u. 78 110 000 1 410

Atlao: 1 933
Medĺán: 2 055
Aián|ott Íai|agos: I 800
Havibevétel 73 131 400
Éves bevétet ĺ 576 800
NeftT éves bérletidíĺ 85% 1 340 280 1 261 440
Tökésítési kamat|áb 0,095
Számĺtott tökeérték Népszĺnház u. 16 14108z',t',\

{_ .i

Ji

A hozam alapú átéks 7ÁÍflítźLs al apj án :

A 1081 Budapest' VIII. keľüIet, utca l6. ftjldszint alatti
3 467 ő l 0 ĺ N7 helyrajzi számú ĺizlethelyiség ingatlan éľtéke kerekítve

14'1l millió Ft.

ę--\g
l Ko|láľ |ngaĺlanszakértö Kft. Te|. / Fax : 34| 27 73, 4|3 ,10 20 E-mail: ko|lp'rągĺ:gĄu.łĽ.]ul
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A becsült éĺék közelítésénél a piaci elemzésből szímított éľték a ltozam alapú közelítés
alapján számított, a?az becsült éľtékek számtani át|agát tekintjĺik ľelevánsnak és

mértékadónak.

Becstilt piaci érték:

A 1081 Budapest, VIII. keľület, NépszÍnházUtca 1ő. ftildszint alani
3467 61 0| Al7 he|yrajzi sámú Ĺizlethelyiség ingatlan értéke keľekítve és hlozzÄ lrĺrtozó

telekhányad piaci-, forgalmi értéke per, igény és tehermentes, valamint ľendezett jogi és
ingatlaĺr-nyilvántaľtásiźl||apotravonatkoztatvąkerekítve:

ĺ 4. 1 0 0.000,. F t, azaz tĺzen né gym i||ió -százezeľ fo ľĺ nt

Budapest, 201 6.0 1,.27 .

' Ko||tr Zo|tőn
EpÍtőmém ök, Mérnök-kizgazda

Egyetemi okleveles Ingatlanszakértő Szakmémök' BMGE&NTU
Master of Science in Real Estate, Nottingham Trent University

EUFIM Felsőfokú ingatlan értékbecslő,
Appreal Kollár Ingatlanszakértő Kft.

MELLEKLETEK:

o Tulajdoni lap masolat,
o AlapÍtó okirat ľészlet,
o Alaprajz
o Fotók

!i

Kollár Ingatlanszakértő Kft. Tel. / Fax : 34| f7 73,4|3 70 28 E-mai|: !ĺplląrĺlcLĺ.u[!ę*lt.u //
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A fodĺaszat homlokzata

A fodrászat beliil

Kcizlekedő és fodľaszat
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Népszínház utca l6. fČ'ldszint

Az ingatlan belĺil, a bejáľat fe|é néz-,ĺeAz lngat|an belül, bej ĺáľat

Azngatlan a bejáľattól befelé ĺéz,łę

Közlekedő és fodľászat
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Konyba és táľoló Kozĺretikai ľész

Wc ás mosdó gáľzvízme|egitő
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A szelaény miigött ľossz vakolat Gáznra A buľkolat mögött nincs vakolat
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Beőz'ás a buľkolatr á| és a]atta A burkolat mögött nincs vakolat Kírakat alja konodált romos
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Nivó Fantázía Fodrász Szovetkezet

Cégkivon at f016,03.08. -i id őállapotban

t Álta|ános adłrtoli

C Cégjegyzékszám: 01 02 05|283 (Hatályos)

o Cégforma: Szövetkezet

o A|akulás dátuma: |984.|2'15.

o Bejegyzés dátuma: |990 '| | .2| .

2 Á' cég e|nevezése

2/2 Niv ó Fantázia Fodrász Szövetkezet

Hatályos: I992.06.I3. - ''.

5 ,Ą cég székhelye

5/2 1088 Budapest' Rákóczi út 53.

Y á|tozás időpontj a: 2012'05, | 6.

B ejegy zés kelte : 20 | 2'06.2 | .

Hatólyos: 20I2.05.I6' (CK _ 2012,07.I2.) _ ...

6 A cég telep|relye(i)

6/1 1081 Budapest, Népszínház u l6.

Változás időpontja: 200.7 '05.25.

Bejegyzés kelte: 2007'07.l l.

Hatólyos: 2007,05.25' (CK - 2007.08.09.) _ ...

ó/5 l088 Budapest, Rákóczi út 25.

Yá|tozás időpontja: 2007 '05.25'

Bejegyzés ke|te: 2007'07. 1 1'

Hatólyos: 2007.05.25' (CK _ 2007'08.09,) - ...

8 Á társasági szeľződćs 1a|apszallá|.r.., a|apító okiľat, |ótesítő okiľat) keltc

8lr 1984.12.15.

Hatdlyos: 1990.1 1.21. (CK - 1994.01.1 3.) -...
812 r992.06.t3.

Hatólyos: ]992.06.13. _ ..,

8t3 1997.05.10.

Hatĺilyos: ]997.05'I0. (CK - 1998.03.]2.) _ ...

8t4 2002.05.25.

Hatólyos: 2002.08.27. (CK _ 2002.09.2ő.) - ...

8/5 2001.0s.25.

Bejegyzés kelte: 2007.07.l |.

(1088 Budapest, RákócZi Ĺ|Í" 53.) Adószám: l0188lf5-f-42





Hatólyos: 2007.07, 1 I. (C K _ 2007,08.09.) _ ...

8/6 2008.05.15.

Bejegyzés kelte: 2008'06' l 7'

Hatólyos: 2008'06.I7. (CK - 2008.07.]7.) _ ...

817 20r2.0s.16.

Bej egyzés ke|te: 20 |2.06.2 | .

Hatdlyos: 2012.06.21. (CK - 2012.07.12.) - ...

9 A cég tevékenységi kłire(i)

9 18 9602, 08 Fodrászat, szépségápo|ás (Főtevékenység)

Bejegyzés kelte: 20 l 3.02' l 5.

HatóIyos: 20] 3.02.I5. (CK _ 20I3.04.1 ].) - ...

1 0'Ą mííltiiĺl és lrefej ezésé n elt iĺlíípo ntj rr

10/1 Határozat|an.

Hatdlyos: 1990.11.21. - ...

I l A cég jegyzett tiíkéje

1114 tsszesen: l 074 000 HUF Változás időpontia: 2011.07 .27

Bejegyzés kelte: 20l l .08. | 0'

Hatólyos:20l I.07.27. (CK -20I ].09.01.)-...

t3 A cégjeg.vzésľe jĺlgĺlsult(al<) ad,aÍai

|3l|I Sĺirköziné Podmaniczlcy Mĺiria (an: Ujvári Máńa) elnök' igazgatóságitag(vezető tisztségviselő) 2040 Budaörs, Thci-
kcily utca 12. a. ép.

Születés ideje: |952.03.21 .

Adóazonosító jel: 831 125381 l

A képviselet módja: c'nálló.

A jogviszony kezdere: 2012.05.16.

A jogviszony vége: 20|7 .05.|6.

Y á|tozás időpontj a: 2012.05.| 6.

Bejegyzés kelte: 2012.06.2|.

Hatólyos: 20I2.05.]6. (CK _ 2012.07.]2.) _ ...

13l12 TellerJenőné (an: Tóth Mária) igazgaĺóságita1oezető tisztségviselő) 1098 Budapest, Dési Hubeľ utca l6.

Szü|etés ideje: 1 955'02.05.

Adóazonosító je|: 832|7 65289

A képviselet módja; önálló.

A jogviszony kezdere: 2012.05.16.

A jogviszony vége: 20|7 .05'|6'

Változás időpontja: 20|2.05.|6.

B ejegy zés ke|te : 20 12.06.2 1 .

Hatólyos: 20I2.05.I6. (CK _ 2012.07.]2.) - ...

13113 Boldizsĺir Horvóth Györgyi (an: Garaba lrén) igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) 2l20 Dunakeszi, Czedli utca 4.

Születés ideje: l 955. 12.0l.

Adóazonosító 1e|: 83247 53 427

A képviselet módja: önálló.

A jogviszony kezdete: 2012.05.1 6.

A jogviszony vége: 2017,05,|6,

Vá|tozás időpontja: 2012.05.| 6.

B ejegy zés ke|te : 20 | 2.06.2 | .

?
/-





15

Hatólyos: 2012.05.16' (CK _ 2012.07,]2.)_ ...

A felÍigyelő bizottsági tagok aĺl'aÚai

15l] Horvtźthné Borsi Agnes (an Gazdagllona) 1 1 l8 Budapest, Torbágy utca |2.2. em.1 .

A jogviszony kezdete: 2012.05.16.

A jogviszony vége:20|1 .05.|6.

Változás időpontja: 2012.05'16.

Bejegyzés kel.te: 201f .06.2|.

Hatólyos: 2012.05.]6. (CK - 20]2.07.I2.) - ...

A cég statisztikai szám.je|e

20/2 10188125-9602-129 -0r.

Bejegyzés kelte: 2008.0l. 1 8.

Hatályos: 2008.0 I.0]. - ...

A cég adríszáma

2|ĺf |0|88125-2-42.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdetę: l985.0l .01'

Y áltozás időpontj a: 201 2.06.25.

B ejegy zés ke|ĺe: 20 | 2.06.25.

Hatólyos: 20I2.0ő.25. (CK _ 20l2.07.I2.)_ ...

Pélrziig.vi mĺlc|u|

20

zl

97

a
B€számo|ási idősak 20l4'0I.0|

Értékg\ĺtés nek' árbevéte|e

Üzemi etedmény
Adózás e|ótti eredmény
MéÍ|eg szeÍinti ercdmény
Adózot eÍedmény
Eszkii7.ök összesen
Betektete( eszkiizük
For8óeszközök
Pénzeszktjztik
Aktív időbe|i e|hatáÍo|ások

sajár tőke

cé|taM|ékok
KôteIefettsé8ek
Rövid |ejáÍa!ú köte|e7-ellségck

HosszÚ |ejáÍatú kötelezellsé8ek
Passzív időbe|i e|határo|ások
Pénzügyi mutatók
E|adósodorlság foka i

EladósodotLság méŕéke - Bonitás i
ÁrbevéteI aÍányos eredmény f/a i

Likviditźisi 8yorsíátä i
Lébzáń: lfi]

0,05
0,05

|,'19
20.04

20|4. év
- 2014.12.3t.

eFt
7 448

3r0
322
298
298

4 182
5

4'7'7'7
2f4l

0
4 519

0
203
203

0
0

0,04
0,04
4.00

20l3'év m|2.év 20||.év 201o.év
2013.01.0t.-2013.12.3t. 20t2.0r.0t.-20t2.12.31. 20n.01.01.-20il.t2.31. 20t0.0t.01.-20t0.12.31.

eFr eFt eFt eFl
tł 875 a134 l0 |24 9 208
lll -382 t63 2t9
150 -322 209 l 585
t42 -329 tsr r 354
142 -329 r8l | 354

50f2 4492 4699 4671
f2 19 10 tf2

50t0 4459 4629 4549
zMB 2019 22| I 54t

0 14 0 0
4 28l 4 l39 4 4ó8 4281

0000
14t 353 23t 384't4t 353 23t 0
000384
0000

0,r5 0,08
0,r7 0,09
1,60 -3.7'l
6.76 I 2.63

0,08
0,09

I4.70
Nincs adat.

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos

adatokat tarta|mazza, más szervezetek esetén egyéb fonásb ó| származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.
Lekérdezés időpontja: 20l6.03.08 10:05

Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 20l 6.03.05.
Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 20l ó.03'08 08:05
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Bér|Ő neve:
Bér|emény címe:
he|yrajziszáma:

havi nettó bér|etidíj
havi kozos ko|tség

e|so éves nettÓ bér|eti díj:

e|sÓ éves kÖzÖs ko|tség:

évek
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
osszesen

bér|eti díj osszege adott évben
841212Ft
849 624 Ft
858 120 Ft
866 702 Ft
875 369 Ft
884122Ft
892 963 Ft
901 893 Ft
910 912 Ft
920 021 Ft

I 800 939 Ft

tu|ajdoni hányad
aIapterÜ|et
kozos ko|tség egy egységre
albetétenként fizetendó

Kozos ko|tségge| csokkentett bérleti dĺj 10 évre

ffi
1o/o

I 412 Ft
8 496 Ft
8 581 Ft
B 667 Ft
I 754 Ft
I 841 Fr
I 930 Ft
I 019 Ft
I 109 Ft

0Ft
440 047 Ft

6 967 959 Ft

alap+(ą6ą1
849 624 Ft
858 120 Ft
866 702 Ft
875 369 Fr
884122FL
892 963 Ft
901 893 Ft
910 912 Ft
920 021 Ft

kozos koltség mértéke adott évben
175 200 Ft
176 952 Ft
178 722 Ft
180 509 Ft
182 314 Ft
184 137 Ft
185 978 Ft
187 838 Ft
189 716 Ft
191 614 Ft

1 832 980 Ft

1o/o

1752Ft
1 770 Ft
1 787 Ft
1 805 Ft
1 823 Ft
1 841 Ft
1 860 Ft
1 878 Fr
1 897 Ft

0Ft
91 649 Ft

\*ľ

aIap+(ą661
176 952 Ft
178 722 Ft
,ĺ80 509 Ft
182 314 Ft
184 137 Ft
185 978 Ft
187 838 Ft
189 716 Ft
'ĺ91 614 Ft




