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Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálko dási Kozpont Zrt. ....sz. napiľend

ELOTERJESZTES
a Városgazdálkodási és Pénzügyí Bizottstlg 2017. július 10-i ülésére

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi űú f5. szĺĺm alatti, fiildszinti ĺizlethelyiség
elidegenÍtéséľe

Előteľjesztő: Józsefvźlrosi Gazđálkodási Központ Zrt., Bozslk István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Mezeí Irén ľeferens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattobbség szükséges.
Melléklet: értékbecslés

Tisztelt Y źr osgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest VIil. kertilet Józsefvárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) tulajdonában
álló Budapest VIII. kerület, Rákóczi ít 25 szám alatti, földszinti, 36506l0lV33 helyrajzí számon
nyilvántartott, 33 m2 alapterĺiletű, a közös tulajdonból 1ffll0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező,
utcai bejáratú üzlethelyiséget az |999. május f5-én megkotött, határozat|an időľe szóló bérleti
szerződéssel, a Nívó Fattázia Fodrász Kisszövetkezet jogutódja a Nívó Fantázia Fodrász Szövętkezet
(székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 53.; adőszám: I0I88I25-L-42; cégsegyzékszám:0I-0f-05If83;
képviseli: Sárközyné Podmaniczky Mária vezető tisztségviselo) bérli fodrászat, kozmetika céIjára.

A Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet képviseletében Sárközyné Podmaniczky Mária vezető
tisztségviselő f0I7. március 30. napján vételi kéľelmet nyújtott be a fenti címen lévő helyiségre,
amelyet jelenleg is fenntart. A vételi kéreIemhez sztikséges mellékleteket (nullás bérleti díj igazolást,
h iteles ített bérleti szer ződést) bérlő csatolta.

Az épület a Palota-negyedben, a Rákóczi út és a Vas utca sarkán |évo társasház ťoldszintjén
helyezkedik el. A földszinti helyiség a kapualjtól jobbra foglal helyet. Az lz|et ftjldszinti része egy
nagyobb ĺizlettéľbő| és vizesblokkból á|l. Az uz|et hátsó része ftilött egy fémszerkezetű, egy légterű
ga|ériát alakítottak ki, amely természetes megvĹ|ágitással nem rendelkezik. Az izIettét belmagassága
2,7 m, a ga|éria a|atti rész és a galéria is 2,0 m belmagasságú.

A helyiség minden közmíĺvel rendelkezik, mosdó és WC is megtalálható. A haszntiati me|eg vizet
ciľkó adja' a fűtést gázkonvektor biztosítja.

Az épület nem szeľepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján. Aházbanta|á|ható lakások és nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek eliđegenítésre kíjelölésre kerültek.

Az íngatlanra vonatkozó értékbęcslést a Grifton Property Kft. (Toronyi Ferenc) készítette el
20|7. május 31-én. Az ingatIaĺ forgalmi értékét 14.200.000 Ft összegben (443.750 FtlÍŕ) á||apitotta
meg. A fiiggetlen szakéľtő (Gódor LászIő) 2017. június 19. napján aziĺgat|an forgalmi értékét fenti
összegben jóvźhagyta.

A nem lakás célú helyiség esetében a vétę|ár a beköltözhető forgalmi éľték I00 %o.a, azaz
14.200.000 Fr.

Az iĺgatIan elhelyezkedése řIVT I. teniletet érint. A Fiév8 Zrt. ttrgyi ingatlan elidegenítésének
akadá|yátĺemláttja, mivel a teriiletre vonatkozóan semmilyen szerződésben vállalt kötelezettség nincs.
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A Rév8 Zrt. tájékoztatása szerint a Főváľosi Közgyiilés döntött a Blaha Lujzatér megújításáról, amely
tervezési diszpoziciőjában szerepel a Rákóczi út Blaha Lujzatér és a Szentkirályi utca közöttí szakasz
felújítása, továbbá az Uránia előtti tér gyalogosbartúabbá tétele, íry a terület és az üzlethelyiség
felértékelődése várható.

A Buclapest VIII. kertilęt, Rákóczi ťlt 25. szám alatti, utcaí bejáratĺl, fiolĺĺszinti 33 m2 a|apterĺi|etiĺ
üzlethelyiség esetében, a 4f a|betétből álló társasházban 3 db önkormányzati tulajđonú albetét van,
ame|yhez 5 6 9/ 1 0 . 0 0 0 tul aj doni hányad tartozik.

A helyiség bérleti díja a béľleti szeľződéssel egyidejűleg került meghatározásra, megállapításáná|
csĺjkkentő tényező 2013. október 1. napjátó|2016. szeptember 30. napjáig került ťrgyelembevételre. A
helyiség bérleti dijának emelése évente afogyasztői áľindexnek megfelelő.

A helyiség esetében az elidegenítés megtérülését 10 év tekintetében kell vizsgálni.
2017. évbeĺérvényes havi nettó bérleti díj osszesen:
Avízőráva| rendelkező albetét havi köz<js költsége:
10 év alatt elérhető bérleti díj (átlag |%o ínfláciőval számolva):
10 évre számított közos költsé g (át|ag I%o inf7áciőval számolva):
Ktiziis ktiltséggel csökkentett bérleti díj (10 évľe):
Foľgalmi érték:

63.371Ft
7.095 Ft

7.956.010 Ft
890.753 Ft

7.065.f57 Ft
14.200.000 Fr

Az eIvégzett szárnítás aIapjáĺ megáIlapítható, hogy a becstilt forgalmi érték meghaladja a 10 évre
számított, közös költséggel csökkentett béľleti díj összegét, az e|ídegenités az onkormányzat részére
megtéľül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a béľleti díjból 10

éves időtartam alatt várhatő.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kéľelmező a nemzeti vagyonról szóló 20l1. évi
CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szervezetnek minosül. A
Bisnode/PartnerControl cégtár tanúsága szerint a társaság ellen végrehajtási-, csod- és felszámolási
eljárás nincs folyamatban.

A fenti ingatlarr tekintetében, a benyĹrjtott íľatok és az onkormtnyzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiľől szóló 3212013. (VII.15.) Budapest
Józsefuáros onkormányzatirendelęt (továbbiakban: RendeleĐ 5. $ (1) bekezđésében foglalt nem lakás
célú helyiség elidegenítésétkizárő ok nem áll fem. A Rendelet 5. s (6) bekezdése a|apján a 3 éven tul
bérbe adott nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek - amennyib en az e|idegenítés ezen rendelet aIap1źn

eIvégzett megtértilési számitás a|apjáĺ az elidegenités javára megtérül és az elidegenítés jogszabá|yba
nem ütktjzik _ további köľülmények vizsgźiata nélki'il el idegeníthetőek.

A helyiség elidegenítése az onkoľlnányzat számára elonyös. A hosszú távú vagyongazdálkodási
koncepció szeľint az a|acsony tulajdoni hányad miaÍt az elidegenítés elsodleges.

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá az ingat|an-nyilvántartásban 36506l0lV33
he|yrajzí számon nyilvántartott, Íermészetben a Budapest VIII. kerület, Rákóczi ut 25 szám alattí,
földszinti, utcai bejáratí]', 33 ÍÍŕ alapterületű üzlethelyiségre vonatkoző e|adási aján|at bérlő ľészére
történő megkĹildéséhez, a vételámak az elkészüIt forgalmi értékbecslés valamint a Rendelet a|apjźn a
forgalmi éľték 100 oÁ.ában, azaz I4.f00.000 Ft összegben történó kozlése mellett.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos dcintés meghozata|áta aTiszte|t Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A dcintés céIja a hosszú távívagyongazdáLkodási iľányelvekben megfoga|mazottak teljesítése.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|a pénnlgyi fędezetet nem igényel. Az elídegenítés az
onkormányzat számtta kedvező, meĺÍ' az onkormányzat terhére felmeľiilő, az épij|et fenntaľtásával
kapcsolatos közös kĺiltség fizetésikĺitelezettsége cscikken. 
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IV. Jogszabályi köľnyezet

A Ręndelet 2. $ (L) bekezdés értelmében a rendelet hatáIya aIá tartoző helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azzaI, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatározott esetekben a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
hatalmazza fel. A Rendelet f. s Q) bękezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi
éľtékű helyiség elidegenítése esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken felĹil a
Képviselő-testĺilet dtint az elidegenítésről és az eĺadási ajánlat kiadásáról, továbbá dónt az adásvételi
szerzodéssel, továbbá annak módosításával és megsztintetésével kapcsolatos kérdésekben, kívéve
azokat az eseteket, amikoľ a döntés az érté|łhatźtrtól fi'iggetlenül a Képviselő-testiilet jogköre.

A Rendelet 5. $ (6) bekezdése a|apján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljara szol'gtió helyiségek _
amennyiben az e|iďegerutés ęzen rendelet a|apján e|végzett megtérülési szźlmitás alapjáĺ az
elidegenítés javára megtérül és az elidegenítés jogszabźiyba nęm Ĺitközik - további könilmények
v izsgźiata nélkül elidegeníthetőek.

A Rendelet 12. $ (1) bekezdés f) pontja alapjtn az elidegenítés elott vizsgáIni kell és az elidegenítésről
és a vételárľól szóló előterjesaésnek tartalmaznia kell az e|óterjesztéstő| számított 5 éven belĺ'il bérbe
adott helyiségek esetében a köz<is kĺiltséggel csökkentett bérleti díjat 8 évre számitva, az 5 éven túl
bérbe adott helyiségek esetében 10 éwe számitva.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése értelmében a helyiség vétęIára a forgalmi érték 100 %o-a. A vételár
megfizetése a 19. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján az adásvételi szeľzodés a|źirásával egyidejűleg
készpénzben töfténik. A Rendelet 19. $ (2) bekezdése szeľint a vételár egyosszegű megílzetésének
tekintendő, amennyiben a vevő a véÍelźLrat banki hitelbő| ťlzeti meg. A vevő a teljes vételár
kiegyenlítéséig köteles a bérleti díjat megfizetni. Amennyiben a teljes vételár nem kerül
kiegyenlítésre, úgy a vevő meglévo béľ|eti szeľződése a|apjźtn továbbra is a helyiség bérlóje maľad.

A Rendelet 19. s (3) bekezdése szeľint avéte|ár banki hitelbol töfténő megfizetése esetén a 60 napos
fizetési határidó az állami elővásárlási jogľól lemondó nyi|atkozat hatáľidejének|ejźrtát követő napon
kezdődik.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVil. törvény (a továbbiakban: Lakástorvény) 58. $ (1) bekezdése szerint az áIIam
tulajdonából az ijnkormányzat tulajdonába kerĺilt helyiségre a béľlot elővásárlási jog illeti meg.

A Rendelet 7. $ (1) bekezdése alapján a helyiséget' a Lakástoľvényben szabá|yozoÍt elővásáľlási jog
a|apján értéIúatáttől fiiggetlenül a béľlő vásárolhatja meg. A bérlőn kívtil más személynek - a bérleti
jogviszony megszűnése előtt - csak akkoľ lehet elidegeníteni, ha a béľlő elovásárlásijogával nem él.

Kéľem az aIábbi határ o zat j ava s 1 at e l fo gadá sát.

Hatírozattjavaslat

. . ..2O|7 .(... ....). számú Yárosgazdá'lkodási és Pénztigyi bizottságí határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyí Bizottság úgy dönt, hogy

I)hozzź!áru| azlngat|aĺ-ny1|vántartásban 36506/0/N33 helyrajzí számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII. kerület,Rźlkőcziít25. sztlma|attí, ťoldszinti, utcai bejáratu,33 m2 aĺapterĹiletű,
tizlethelyiségre vonatkoző eladási ajźnlat Nívó Fantázia Fodrźsz Szövętkezet (székhely: 1088
Budapest, Rákóczi ťrt 53.; adőszám: 10188125-2-42; cégtregyzékszám:01.02-05ĺ283; képviseli:
Sárközyné Podmaniczky Mária vezető tisztségviselő) bérlő részére történő megküldéséhez, a
vételánrak, az ę|késni|t forgalmi értékbecslés, valamint az onkormtlnyzat tlilajdonában álló nem
lakás célrjźtra szo|gá|ő helyiségek elidegenítésének feĺtételeiról szóló 32l20I3. (Vtr.15.)
cinkormányzati rendelet a|apjźtĺa forgalmi érték 100 %o-ábaĺ, azaz 14.200.000 Ft összegben történő

fr"közlése mellett. . 
.t4L ĺV'V



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l7. július 10.

2) felkéń a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźltozat 1.) pontja szerinti eladási ajtn|at

kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01r7. a:ugu's:ztus 31.

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.

A lakosság széles köľét érintő dĺjntések esetén az előterjesztés e|őkészítőjének javaslata aközzététe|
módjára: a honlapon.

Budapest, 2017. julius 4.

Bozsik|István\Péteľ
v agy ongazdálko dás i ígazgatő

KÉszÍrprrp: Jozspr.vl.Rosĺ Gnzon.ĺ-rooÁst KozpoNT ZRT.

LľÍnľe': Mpzeĺ InÉN Rer.eRpNs
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: Bp., WII, ker., Rókorzi út 25' fsz. ĺ:zlet (Hĺsz.: 361!!1!/41

INGATLAI.{F.oRGAL1IđI SZAKVÉLEMÉI.IY

a Budapest YIII. keľ., Rákóczĺ űltfs. szám (hľsz:3650610/A/33) alattĺ'
onkormányzatĺ tu|ajđonú föIđszĺnt + galéľiás ĺĺzlethelyisĘ foľga|mi éľtékéľő|

Ké'szítette : Toľonyi Ferenc
IngaÚIanfoľgelmi éľtékbecslő
névjeryzék szám: Ü345u20a2

Készült : l példányban

BudapesĹ 2017. május 31'

H-l I39 Budapest, Váci út 95, rę|,ĺ +36 (1) 27o 98 86 řax: +36 {Đ 27a 90 87 E-ĺĺaił: oro0eŕtJ@g$l!8!.hu
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ÉnľÉxnĺÉs ÖsszEFoGLALó ADATĺ,ÁP
Az INGATLAI\ľ FoRGALMÍ ÉnľÉlaĺnőĺ

AZINGłTLA}ĺ cÍn,ĺn
Telepiiĺés (város, kerĺilet, váľosľész)
ÍJtca, házszÄm, emele| ajtó
}Iĺsz.

: Budapest VIII. keľ. Palota.neryed
: Rĺákoczi út 25. ľolđszint
:365Ü6ĺ0łN33

Tulajdonos
Jelenlegi béľl6

: Józsefr áĺosi Önkormanyzat
: van (NÍvó FantáziaFodná'sz Szöveĺkezet)

: ttzlethelyiség
: ňlđszint (rľtcai)

: villany, víz, csatorną gáz

: haryományos, tégla
:33 mz
:3f m?
:2,0-2,7 m
z ILflfi,AAA
: komfoľtos
..949 ď

i & ĺ;;':łł|,i::ł'l1.(:'sí ĺĺ.l3łp'r.r}
ĺ:ĺł ĺ*...'".'.''uu1

ffiódseeĺę : ö'sszehasonlító éshozam alapú elemzes

Énékelés fordulónapia : 2017. május 31.

Fajlagos forea|mi éľték
Az ingatlan foľgalmi óľtéke

:443.750,-Ftlmz
: 14.200.000'- Ft
azaz Tůzennép mÍlĺiő- kettőszdzezer foľ int

: 4.100.000,- Ft
azaz Né głmillió.e pszúaezer forínt

;9.800.000'-Ft

ing..hoz taľtozo telekhányad eszľtęi értéke

Budapesą 2017. május 3l.

tĺĺ t]b Budapes! Váci út 95. Tel'! +36 (1) 27o 90 86 Fax! +36 (ĺ) 270 90 87 E.ma|ll oĺooerty@grifton.hu
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1' A g2AKÉRTŐI JE1ENTÉg TÁRGYA, łzÉnľÉroms cÉĺ,ĺĺ'

A Nívó Fantázia Í,ođrász SzövetkeaeÍ (1088 BudapesL Rákóczi út 53.) megbízta a Gľĺťton

Pľopeľty Kft.4 a 1088 Budapest, Rákóczi tĺt f5, szám alattĺ,36506rclv33 bľsz.ú

ft ldszinti üzlęt éľtékęlésével.

Az ingatĺaněľtéIrelés célja az ingatlan forgalmt értékének és liloidńciós éľtékźnek a

megáłlapítasa.

2. A szÁ,I(ÉRTlr vrzscÁr.ł.ľ MlDszERE

2.I, Az értékelěsi szabóIyzat, jogszabúly, anulynek megfelelően az éłtékelés késziilt

Az ingattanértékeló adatlap a foľgalmi éľték egyszeľüsítętt dokumentalási formában tiĺľténő

*"gál-lupĺtu,u. A vonatkozó _ a Maryaľ Iugatlanfoľgalmazok Szövetsége szakĺai

bizottsiäsa által kiđoleozott. ajánlasoknak megfelélö"n, azabbaĺměghatáľozott eljáĺásokat

ń;ä;; ,q.ňĺ'''řu É'teĹ"tot. Euľópai ćsopoĺja (TEGovA) szakmai útnutatásai

szerĺnt, az ingatlan jellegére tękiĺtęttęl ä piaci ađatok összehasonlító ęlemzésén alapuló

módszeľt es a hoáä aňpú módszert alkaJmaztuk' Az értékelésnél firyelembe vetttĺk a

25ĺtgg7, 0(.1') PM és az 54lL997. (K.1) FM sz. ľenđeletekęt, továbbá a helyĺ

óorcľ"'.ĺ"5zut ípeciális kitételęit is. Az ingatlanok értékesítése nem a sz'Ńad piacon

történik, az evđő niocsen eladrási kényszeľ alatt. Az alkalmazott módszeľ és a levont

következtetések éľtelm ęzÉse ezekbe.n a jogszabályokban és iráľrymutatásokban rögzítettek

figyelembevételével, az ott meghataľozottak szęrint értęndők.

2.2. A szakćrtői jelentésben hasłnđIt éłtéIcfołmđk, módszerek megłla'ezése

Figyelemme1 az értékęlendő ingatlan sajáÍosságaiĺa, továbbá az éttékeLés ceLjára az

.,ř&.le,i gyakoľlatban hasznalt äl3**ot t.ozrfl i vizsgĺílt ĺizlethelyiség esetében a piaci

iďormációk e1emzéséľe épiilő összehasoďító módszeľt, illewe a hozam alapú

megktizelítést alkalmaztuk.

2.3. Helysztniszemk ěs időpontja

Helyszíni szemle időpoĺtja :2017.május 30.

2, 4. Felh ułzl, đlt do kamentumo k

. tuląiđoni lap (nem hiteles, 2a17. május 30')
- tĺáľsasházi alapító okiľat (ľészlet)
. tĺłĺsasházi szintrajz (ľészlet}

Az ingatlamó1 fényképfelvételek késztiltet melyeket mellékletként csatoltunk.

H-t ras BudápésĹ vĺcĺ ĺt 95. ľel.l +36 (1) 27o 90 86 Fax! +36 (1) 270 90 87 E.ma.l: ĐroPerťV@oírton.hu
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3. AI,INGATLÁI{ IsMERTEľÉ'sn

j. 1. Ingatlłn-ny ílvántartdsí adatok

Telepťilés
Besoľolás
Cím
Helpajzi szám
Megnevezése
Terüĺet
Tulajdonos (ok)

Széljegyek
Teľhek

Építés ideje
Ingatlan típusa
ÉpÍtési mód
alapozás
szigetelés
taľtószerkezet
ÍřJdémszęľkezet
fa|ałat
tet6szerkezęt
héjazat

Buđapest YIII. keľ.
belterület
Rákóczi út 25. ftjldszint
36506ĺ0ĺN33
ĺizletheýiség
Tď
Józsefrárosi Örrkoľmanyzat 1/1 tulajđoni luányađ

1880.as évek
társasház
hagyományos, tégla
tégla savalap, állapota nem ismeľt
bituĺľrenes lemezszigetelés, állapota nem ismęľt
tégla szerkezeto megfelelő állapotri
acélgeľendás, megfelelő rĺllapotir

: tégla szeľkeze| átlagos állapotu
: féLnyeľegtető, átlagos állapotu
: cserép, átlagos állapotú

3.2.,4z, ingatlan elhelyetkeďése, űltalđnos leĺrdsa

Az éttéke|ésbe vont ingatlan Budapest VIII. keľüIetében, Palgta-negyed elnevezésű

váľosľészben' a Rákóczi ttt és a Vas utca saĺkan lévő társasház ftildszintjén található'

Köľnyezetében tfusasházas és tizleti, vďamint intézrrréný célú ingatlanok találhatóalr' a

fiildszinten és a pincében többnyiľe ĺizletheýiségekkel, m{ĺhelyekkel, raktáľakkď' A
társasház és ae &ékęlt ingatlan közrriĺvęs. Tömegközlekedéssel a környéken közlekedő

autóbuszokkal, víllamosolĺ:kď és metróvď érhető el. SzeméIygépkocsivallegkönnyebben a

Rákóczi út felől közelíthető meg.

3. j Felép{tměny ismertetése

kfllső feliiletképzés: kőpoľos vakoĺat, átlagos állapotú

Éľték'9tt ingatlan
kiĺlső nyílásrÁĺók : fém- és faszerkezetü ajtó, nyitlrató fémráccsal véđett; közepes állapotu

belső nýlása,áÍők : faszerkezetű ajtó' közepes állapotti
padozat,burkolat : beton, jarólapolĺkal, pvc.vel buĺkolt' jó.közepes állapotban

belső feliiletkfuzés: vakolt, festett,lambériĺázott, csempézett falak, közepes állapofiiak
gépsze| hőleadók ciĺkó, gázkonvektot

H-1139 Budapę'st váci út95' Tel.i +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 9a 87 E.mal|: prooerty@grífton'hu
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Az eľtékelt ingatlant magába foglató épütet az 1880.as évekbęn €ptilt, hagyomrłnyos tégla

szerkezettel, pince + ťóldszint + 4 ęmelęt kialakítĺássat. Az éľtékeĺt ingatlan a Rákóczi út és

a Vas utca smkĺán lévő táľsashaz frldszintjén található, a Rákóczi út felől iinďlóan

megközelíthető . Az |lz]et ťrldszinti része egy nagyobb iizlęttéľből és vízęsblokkbót áL|. Az'

ĺiztet hátsó tésze ťdlött gaÍénát atakítottak ki, mely femszeľkezetű' ery légter{i és

tęrmészętes megvilágítással nem ĺendelkezik
Azĺłzkettétbelmagasságaf,? ffi,, a galéľia alatti ĺész és a gďéľia is 2,0 m belmagasságú.

A gďeria kíalakítása' a természetęs fény Háoyą a belmagassága és a meredęk lépcső miatt

koľlátozottan hasn.ílhato. Minden közrrriĺ adott. A vizesblolĺí<ban mosđó és wc van.

Az utcai bejfuati ajtő fémuęrkezetiŁ ĺyitható fémľáccsal védętt, közepes éů7apotú, az

udvari bejáľati ajtó faszeĺkezetĄ nýtható fémráccsalvédett, rossz állapotú.

A belső ajtó faszerkezetĘ közepes atlapotú. A pađozat beton, járólapokkď és pvovel

buľkolt, jó.kozepes rĺĺlapotú. A jfuólapozott tizlettérben aház mozgása miatt több helyen

keresztiľányrl repeđések láthatóak. A falak vakoltatq festettek, lambeľiázottalq

csempézettek, betízás nyomai láthatóak a gďéria mennyezetén, kĺizepes állapotúak' A
hasnalati meleg vizet ciľkó adja. A fiitést gázJronvektor biztosítja Az ingatlan röviđ

utca&ontja és hossĄ keskeny alakja miatt abenapozottsĘa rossznak mondható.

A szemle során az ingatlant a Nívó Faĺtźma Fođrász Szövetkezet hasznosította Az
ingatlan összességében kiizepes miiszaki ĺállapotban van.

3.4, Álapteľületi aďatoh

A vizsgĺĺ|t ingatlan hasznos alaptertileti adatai a rnellékelĹ ľészbęn ellenőľzött alaptąz
ďapjám, kęľekítve kęľtiltek meghatároaásľa. Az eltérő kialakítĺís és funkcíó kiivetkeztében

a" 
-óry.' 

funkcionátisan és terĺĺletileg, illetvę késztiltségben elhatáľolható épĺiletľészek

ďapteľii[ďeit a számított hasmos alapteľtiletben eltérő sullyal vetľtik figyelembe.

Eclyiség-megucr'Yłés
helyiségek ncttó

alapteľii|cte, m2

ľeůlkálťncttó
teľlllet aľánya 7o

he|ýĺégek
" rcdukált

ďaderülete. m2

Üz|ethelykés
futteľ 24.W lWa 24.m

Eőtéľ}vbsbbl* 6.90 t0fP/o 6.90

GaÉda 200 3ť/o 0,60

Ínsdan&szesen 3290 31,50

Alerajz szerinü, helygzíncn ellcnőľzött terü|eĺ@J 3290 31.50

ľulai&ui |on szcľinti teľütet ď) 33.00 33.00

Az értékmeghatrĺľozás sońE Íigaelembe vett redukĺ{lt alapteľÍilet összesen : 3f ,fi #.

H-l l39 Buđapest, vácí út 95. te|.l +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (7) 27o 90 87 E.mail: DfoDeítY@qrĺfton'hg
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Táľsashaz utcai homlokzata

A vizsgált ingatlan bejáľata

2017. május 30.

Környezet, utca

ł(o
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2017. május 30'



1088 Budapest' Rákĺóczi tĺt 25. fszt+galéľiás tizlet ([Iľsz.: 36506/0/A/33)

Ga|&iźravezető lépcső

2017. máius 30.
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