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Lalrascs erével vegles ądásvé t eli sz erződés
Áłl---szám alatti magaą,tulajdonú ingatlan 2017. jĺúnius 7.

napján kikert hiteles tulajdoni lapja-szemle másolat, illetve az ingatlan 2017.

iúnius 29. napján kikęrt E-hiteles tulajdoni lapja-teljes másolat

- 

uę|'LeLL Đze|zuueĐę

CseréIőfelek 2017. május 5-én keh közös kérelme

- 

egészsé[t óItapotaval kapcsolatbanbenyújĺott, 2017. május 24-i
orllosi igazolása
Erdőtelek Kazség onkorrnałlyzat Jegłzőjének 2017. jfuius 21. napján lrBlt levele

Tisztelt VáľosgazdálkodásÍ és Pénzüryi Bizottság!

I. Tényá|lás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

]-aDbérlője (a továbbiakban: Bér1ő) a Budapest VIII. keľiilet, Magdolna u.Ill
ď"1ttt, l szouĺs, felkomfoľtos komforfokôzatlĄ 24,3 m2 alapteľiiletíĺ önkoľmányzati

tut.^''ul.. Bérleti szerződése hatéľozatLarĺidőre szól. Bérlőnek _ a takbéľ a|apjőúképező növelő, és

csökkentő tényezőket is figyelembe véve - jetenleg 4.374,- Ft/hó összegii (költségelv{ĺ)

lakbérfi zetési kötelezettsége van.
Lakbéľ, és ahhoz kapcsolódó kiilön szolgáltatási díjtartozása nincs és magatartasbeli panasz sem

vo1teuône.-atźrgýlakasnaka2008.április|7.napjźnkeltbéľletiszerződésďapján
_ lakascseľe folýán_vĺĺlt a bérlőjévé.

A Budapest VIII. keriilet, Magdolna u.(' szźlm alatti éptilet I00 % önkormanyzati hrlajdonban

van, amely Magdolna Negyed Programban felújított éptilet.

Bér1ő valamint _ és ĺI' 2017. június 7, napjźn lakáscserével vegyes

adĺásvételiszerződéstnyújtottakbeTĺársaságunkfe1é,ametyďapján_aBudapestVIII.
keľiileĹ Magdolna u. sżám alatti önkoľmányzati tulajdonú lakĺás bérleti iogát

kívĄja 
"1"5g1$|ni

tlz-llL aráný tulajdonát képező 693 Ílĺsz..tl,
lap szeľint kivett lakóhĺĺz ésterméizetbenĘszámalatĺtalálható,tulajdoni

udvaľ megielĺilésiĺ 1227 ĺ:ĺł abpterÍiletű ingatlan fulajdoni illetőségéľe.

-rbéľlő 

lakĺáscseľe kérelmét azza| lndokolta, hogy ifiri hazasként, családďapítźsa a

pleĺegi 1akísban nincs lehetősége. Szfüös anyagi köľĹilményeiĺe való tekintettel, teľveit csak

vidékľe történő költözéssel Ltijabiztositothak. Az eľdőtelki ingatlan számukľa minden szempontból

ideĺílis, és felesége rokonsága is a környéken é1.

2ĄQ
Előteľjesztő: Józsefizaľosi Gazdálkodási K<ĺzpo nt Zrt. .....s2. napirend

ELoTERJEsZTÉs
a VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. július 10-i üléséľe

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľĹitet, Magdolna u. Čl szźľľĺ- a|atti
bérlemény lakiáscseľével vegyes adasvételi szerződésének elutasításaĺa

Előterjesztő: Bozsik Istvan Péter vagyongazdálkod asi igazgatő
Készítette: orgonásÉvalakásgazdáIkodásireferens

A napirendet nyilvrínos ülésen kell tláľgya|ní
Adöntéselfogadásáhozegyszetuszavazattöbbségsztikséges.



ĺIrrresłkérelmeindokakéntelőadta,hogyéletfüetugyankoľábbanvidéken
képzelték el, de ĺIID megľomlotĽ egészségi állapota miall ajelenteg Budapesten é1ő
gyeľmekfü közelébe szeretnének költözni.

Kérelmezők kérelmtikhöz a sztikséges iratokat csatoltak, amelyek a következők:
- csereszeruóđés;
- az 

- 

szám alatti magántulajđonú ingatlan f017. jimius 29. napjén
kikéľtE-hiteIesteljestulajdonilapja"amelyalapjanmegál1apítható,hogyíEs
.Dtulajdonjoga2O|7.maľcius27.iapjankerti1tbejegyzésre;

- a bérlő bérleti és kĺizĹizemi díjakĺą a tulajdonos köziizemi költségeire vonatkozó ,,nullás''
igazolĺások.

A cseľeszerződésben a fetek a Budapest VIII. keľület, Magdolna utcaešzám a|atti
ingatlan bérletijoganak és az Eľđőtelek 693 hľsz.-ú ingatlan ,/,-,l,aranyú tulajdonjogának éľtékét
azonos összegben hatarozták meg.

A Lakáscseréve1 vegyes adásvételi szerződés szeľint az ingatlanon egy kb. 45 m2 alapterületti, egy +

felszoba, konyha és fiiľdőszoba helyiségekből alló lakóépület tďálható.

Tekintettel aľra, hogy a kéľęlmezők a sztikséges iratokat benyújtották' a csere jóvďlagyásának nem
lenne akadályą mégsem javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy jaľuljon hozzá a Budapest VIII.

szĺĺm alatti, 1 szobás, félkómfortos komfoľtfokozatu, 243 fił
bérleti jogának, és aI}és(E, /, -, l,

kerĹilet, Magdolna u.
alapteriiletri önkoľmĺányzati bérlemény bérleti jogának, és a
arányi tulajdonát képezö 

- 

száĺn a\atti ingatlan tulajdonjogźnak a
cseréjéhez, az alábbi inđokok miatt:

A fulajđoni lap tanrisága szerint az iĺgatlanrulajđonjogi viszonya iraĺrt _ annak pu|záůő vá|takozása
miatt - kétségek merültek fel 

- 

es e _ adĺásvétel folytán _ ugyaÍL az

ingatlan tulajdonosaivá váltak 2Ot7. marcĺus 27. napján, đę az ingatlan tulajdoni lapja szerinti

tulajdonviszonyok siĺnĺ változasaira tekintettel megďapozottan feltételezhető, hogy nincser'ek az

ĺngáĺan uiĺtokatan. Mindezek figyelembe vételével két'ég"' az is, ľrogy.r_ aki
jeiénleg a Józsefvĺĺrosi onkormanýzat bérlője _ valaha is teljes köríien rendelkezhetne u 

--ingatlaĺurď, afiilött korlátozastól mentes fulajdont szerezhetne.

A tulajdoni lap első bejegyzése ďapjĺĺn, az ingat|an tulajdonosa 1977. jtilius 27-to| rD

-volt, 

közel 2I évenkeľeszťiil.

1998.07.17. napj ĺán öröklés tĺjźn szeruett fulaj donj ogot-', at-, O

A fenti örökiisök a laklĺst 1997.10.01. napjan eladtákllIl majd

2003.08.13. napjĺĺn 

-I 
lett a fulajdonos.

zlIUL.lJ L.zi. nap-ran erteKeslte[eK az rngarranr-
f0o4.02.25. 

""p:a" 
, b -'/,arĺánybanQés (-vasaĺolta meg az ingatIant.

2008.08.18. *iĺ* cserével- lett a ttilajdonos.

2009.04. 15 nap.i""(ts) szerzett
z009.06.25-én eladasľa keriilt az es részéte.

2A09.07.02. napjan es megaz ingatlant, majd

2009.09.09-én
2009.12.02-án

mlajdona |ett az ingatlan, azt kövętően pedig
szerzett tulaj do4j o got.

2010.06.09. napjĺíne vette meg az ingatlant, aki

2010.tt.22. napján eladta ID részére.
2011.03.09. napjan lett afulajdonos, aki nem egészen 1 hónap elteltével

20ll,.04.0L napjan eladta tészéte, aki négy hónap múlva
majd201 1.08.03. napj an elcserélte

201 1.08.15. 
"ap:.e" 

ismét eefi a hrlajdonos.

2012.03.22. 
""p: 

a" e"ásaľolta meg, maj d



a
J

2013.06.07. csere rlÍtján
(EDtulajdonjoga is

2012.10.30.napjanszerződésfe1bontásaryg{@lettatulajdonos.
2012.1l.23. napjan vétel jogcímén Lett az ingatlan tulajdonosa.

lett a tulajđonos, de még ugyanezen a napon (-
vétel útján bejegyzésľe keľĺilt.

2013.08.02.
2014.07.21. napján elađt
20 1 5.06.02. napj an cserével !tr lette tulaj donos.
iui S.uo.su - nan_r an me5._.e@ ar-lr:
2016.04. 18-ĺín elcserélték ĺ-
2!fi.a3.27.napjĺánmegvasaľo1takaje1en1egikéĺelmezők1aZaz-ésfelesége,-

-
Ęntiek alapjan egyé=ľtelmÍĺnek látszik, hogy kisebb pihenőkkel, de cserealapként használják '-zélmalatĺ ingatlant.

A fentieken tulmenően tajékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy Taľsaságunk 2017. június 12.

napjrĺn kelt levélben a magánfulajdonban lévő cseľeingatlan vonatkozasában megkerestę az illetékes
onkormáľryzat jegyzójét, Lőcseiné Nagy Máriát. Jelen előterjesĺéstink 6. sz. melléklďéÍképezí
Jegyző Asszony 2017. június 21. napjrín kelt válaszlevele, amelyben arľól ad tá$ékoztatást, hogy a
taľgyi magantulajdonú ingatlanban évek ótaeés felesége lakik életvitelszeľiĺen, és az
ingatlan Földhivatalnál bejegyzett jelenlegi tulajdonosait a településen nem is ismerik.

u. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztéstźtgyéban a d<intés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköľe.

ilI. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

A Tisztelt Bizottság döntése ďapjan a felek lakáscseľe kérelme nem lesz teljesíthető, így a lakásokat

nem cseľélhetik el egymás között.

A döntés pénziigyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi kiirnyezet

A Budapest Józsefuĺáľosi Önkormanyzat tulajdonában ríl1ó lakasok bérbeadasrĺnak feltételeiről,

valamini a lakbér mértékéről szćiő |612010. (n.08.) önkormĺányzati rcnde|ęt (a továbbiakban:

Rendelet) 55. $ (1) bekezdése aza|őbbiakszeľint ľendelkezik:

,,A lalrascseréhez való hozzójórulást az Ltv. Ięretei között lehet megadni, illetve megtagadni' A
bérbeadót hozzójárulós megadasóról, vag/ megtagadásóról a tulajdonosi jogolcat gyalĺorló

bizottság dönt.,'

A Rendelet 55. $ (5) bekezdése az aLábbiak szerint rendelkezik: ,,A csere folytdn a laląźsba kbltöző

személlyel a bériei.szerződést nem lehet terhesebb feltételek]@t megkotni, mint amilyenfeltételeklĺel

o 
",",álő 

bérlő bérelte, kivéve, ha ehhez a csere folytán a bérleti jogot szerző hozzójórul. A csere

jóvóhagłóstźnál kÍ;lonosen figleĺemmel lrell lenni a rendelet 2j.$-óra. Ez a rendellrezés nem

vonatlrozik a laĺcbér megállapítósára.,,

A 1akások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikre vonatkozó egyes szabályokľól szóló

1993. évíLxXuII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 29. $-ban foglďtak ďapjan:

(I) A bérlő ą lakás bérteti jogźt - a bérbeadó hozzójdrulásnal - elcserélheti; a csereszerződést

írósba lrellfoglalni.

Q) Ônlrormónyzati ląkás bérleti joga kizórólag másik lalras bérleti vągl tulajdonjogóra

cserélhető.
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(3) onkormányzati lakás esetén a bérbeadói hozzójóruĺás megaddsát és a csereszerződés
érvényes megĺ<ötését megelőzően a bérbeądó _ legatóbb 30 napos határidő megjelölésével _
kateles az önkormónyzati laĺcąsra bérleti jogot szerző cserélő féhőI la\rni:

a) ą lakósbérĺeti szerződésének, illetőleg a lakásbérleti jogviszonya fennóllĺźsót tąnúsító
bérb eadó írósbeli nyilatkozatónat

b) lalcastulajdonra történő csere esetén a tulajdonóban dttó ĺakaingatlanra vonątlrnzó
tulajdoni lap 30 napndl nem régebbi hiteles mósolatónak az iratokhoz törtěnő
benyĘtásót.

(4) onlłnrmdnyzati ląĺrns esetén ą bérbeądó megtagądhatja a cseréhez torténő hozzójórutósót,
ha a cserepąrtner a (3) bekezdésben említett Mrést a megadott hatóridőn belť)I nem teljesíti,
vąg/ a benyújtott okiratok, illetőIeg - szülrség esetén - a cserelakás helyszínen történő
megtekintése alapjón ketség merüI fel a cserepąrtner laĺrasbérleti vagł tulajdonjogának
fenndll ós a lrcrdé s éb en,

(5) Az önkormányzati lalras bérleti jogónak cseréjéhez történő hozzójórulós nem tagadható
meg, ha bórmelyik cserélőfél:

a) egészségüg1łi ok,
b) munlrahely me gvdltozósa,
c) léĺryeges személyi lrörülményeinek, ígł hzlontĺsen a bérlővel állandó jelleggel jogszerűen

egłĺittlalro szemělyek (2]'Đ szómának megvóltozása miątt cseréli eI a la|rńst, és a @)
b elcezdésb en említett indokak nem állnak fenn.,,

Fent leírtak Íigyelembevételével, a béľbeadó akkor tagadhatja meg a cseréhez történő
hozzájaru|ását, ha a cserepartneľ az Lw.29. $ (3) bekezđésben említett esetleges hianypótlást a
megadott hatráľidőn belül nem teljesíti, vagy a benyújtott okiĺatok, ílletőleg _ sziikség esetén _ a
cseľelakás helyszínen töľténő megtekintése ďapj:ín kétség ľneriil fel a cserepartner lakásbérleti vagy
tulajdoqiogának fennállása kérdésében.

AzLtv.23. $ (1) bekezdés e) pontja szeľint a lakasbéľleti szeľződés megsziĺnik, ha a lakást a béľlĺĺ
elcseľéli.

A Tisztelt Bizottság hatásköre a Renđelet 2. $ (2) bekezdésén alapul, mely szerint ha a rendelet

ktĺtön nem rendelkezik, akkor a döntési hataskör gyakorlásáľa a hrlajdonosi jogokat gyakoľló

bizottság jogosult.

Fent idézett jogszabályokľa tekintettel, kérem az a|ábbihatźtrozati javaslat elfogadrĺsát.

Hatärozati javaslat

..ĺ2017. (vII.10.) saímúVĺírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat

A Vaľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)nemjaruIhozzáaBudapestVIII.keľiil.et,Magdolnav._szźmla|at1i,1szobás,
frlkomfortos komfoĺtfokozatú" 243 mf ďapteľiiletÍĺ önkormárryzati lakás bérleli jogának, és a

II- és T, l, -' l,aľanyu tulajdonát képező, 693 |lrsz-tl,-

-)szĺím 
alatti ingatlan tulajdonjogának cserejéhez.

Felelős: Józsefuiĺľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.vagyoĺgazdalkodasiigazgatőja
Hatíľidő: 20|7 .julíus 10.

2.) fetkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodĺĺsi Közporizrt..ta bérbeadói ný|atkozatkiadásĺíra.

Fe|elős: Józsefuarosi Gazdátkodási Központ Zĺt.vagyongazdĺálkodrási igazgatőja
Határidő: 20|7.július 17.
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A lakosság széies kĺirét éńntő döntések esetén javas|ataakozzétételmódjłíra
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2017. julius 4. &--
BozsfflstváhPéter

v agy ongazdálkodás i igazgatő

KÉszÍľprrp: Józspľ'vÁnosl GezoÁlrooÁsl KizpoNľ Znr.
LpÍRr.ą : oncoNÁs Évĺ I.exÁscazoÁĺ-rooÁsI RpľEnEN' ,91nsn^.

PÉNzÜcylFEDEzETETIcÉNveL/NtMJqI1NYtL,IGAZoLÁs: ło\L-
,ł

JocĺroNrRott: ll,lV'
EI.lpNoRlzľp:

űr*,M4
Aĺlqcyzo l

BpľeRĺps:

0
JovÁHłovrł: 

^ 
V.n'

Soós c"o*o' L.

f-

ALxaLvĺłs:

Iecvzo A VÁnoscezoÁlropÁsl És PÉNzucyl BlzoľľsÁc ElNoxr

{o/t-*i-



Ĺ:

alapteľĺĺletü
bérlakás.

egf szoba, konyha helyiségekbőt álló félkomfoľtos önkoľmányzati

2./Az Eladók eladják, a Vevő megvásĺáľoLja azEladó tulajdonát képező és az L.l pont
alatt köriilíľt ingatlant általa ismeľt, jelenlegi, beköltiĺzhetö és telrermentes átlapotában
akként, hogľ sz.erződő felek a jelen szerződés aLźiításátva] eryidejÍlleg megkötesľe
keľĺilő lakáscsere szeľződésscl erymás kĺiz<itt elcserélik az ińgatlant az ĺjnkoľrlltnyzati
béľlakássa| azza|, hogr az íngatlan és az önkormányzati bér|akás béľlętĺ jogának
.éľtékét 

azB|adókés a Vevő egyezően azonos összegben hatźror.zźl<neg,

3.lSzęrzłĺdő felek fudomásul veszik, hogy a je|enszerződés érvényessége a Bp. VIil.
ker. onkorm árľy z.at" mint tulaj donos hozzáj arul ás átó 1 fii gg'

4.lSzsrztĺdő felek a biľtokbaadrís-biľtokbavétel tekintetében akként állapodnak lneg,

hogy arra az önkoľmányzati |lozzájaralźlsok megtörténtét követően, a lakásbęrleti

szerzĺĺdések nregkötését követő 8 napon beliil,keľÍil sor, kölosĺĺnösen ęttó| az időtől

kezdődően jogosultak a hasznok szedésére, valarnint viselik a teľheket és a kárveszélyt.

S.lAzEladók az ingatlan per., teher- és igénymentességééľt szavatosságot vá|lalnak,

egyben feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezésĺiket adjĺák, hogy' az iĺgat|aĺra a
tutajdoĺ{og a Vevö javára csere jogcímén lninden további megkérdezésĹik nélkül az

in gatlan-nyilvántąrtás b a beje gyzésre keľĺĺIj ön.
-2'

b

,l

Ą ,l,ĺ.rr.ď.lĺIt.ĺrÍ-

; Tiiii

i

Lakáscseľével vegyes adásvételĺ,"",f,ääé*

:.!x"::"::k tulajdo*.,\u,""i'e,gymás kli1titt dyenlő tulajdonÍ lranyad
ľľ]"':.:"::t693hľsz..ęl*f"1*".l"ĺ.oř'e""#đ#ä:iäi:,,i",|žłłm2 nagyságú ingatlan, aĺnelyen đl

alatt talďható.
ténylegesen

AVevőbérleményétképezia1086.Bp'Magdolnun.řsz'atatti24,3nl)



6.lSzenődő felek magyaľ állampotgár.ok, szerződéskdtési képességiik kor,|źĹozäs a|á
nęm esik.

7./A jelen szeľzőđés megkötésével kapcsolatba-n felmęriilő valamennyi koltséget a
Vevő viseli.

8./A jelen szeľződésben nęm szabályozott kéľdésekben a Polgári Törvényktinyv
vonatkozó rendelkezései az iľanyadók.

9.ĺSzerződő felek a szerződés elkészítéséľe és a szerzőđéssel kapcsolatos valamennyi
eljáľasban képviseletiik ęllátásaľa meghatairnazzźk' Dľ. Edes András i1025 Bp'
Szépvölgyi tft 4lA.ĺ iigyvédet.

Szerződő fęlek a szerződést elolvasás és kioktatást kör'ętőon' mint akar.atukkal

mindenben megegyezőt, az okiratot szęrkesztő és ellenj egyző ĺi5rvéd jelenlétében

jóvahagyólag aláírták.

Budapest, 2017, ápľilis 25.

Készítęttem és ellenjegyzem
}an. április 25.én.

\
)
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?, rľ. ft"&hfuŁ

1t2Oldal:

[Ieves i Járas i Hivatď FöIdhivatali oś zÍáý
3360 HEvEs Szabadság út l. Pf': 23,

-D
BeIteľület

1 , Az .inga.tlan adatai:
alrész'Iet ađatok

mü.velési áslkivett megnevezés/

j

a

Hite|es tutajdoni |ap - Szemle más olat
:

Męgrendelés s ám:30005/ 1 02 62J2afl

2017.06.07

Srektoľ:

LRESZ

mln.'o
Lertilet kat.t..jov.
ha m2 k-fĺtl.

aIosztály adatok
ter. kat.jóv
ha .m2 k. fill

693 helyrajzi szam

Kivett }akóház, udvar

37. tulajdoni hányad; 1/2
beJegyzô határozat', érkezési ídô:
jog-cim: ÝéteJ-

0
nRÉs z

1221 0.00

i

3149t/3/20L7 .03.27

nev :

szüJ-. :

a.név :

3.8. tu1ajdoni hányad: 1/2
bejegyzö határożat| érkezési
jogc.Í'm: véťel
jogállás: tulajđonos
név .

sz . név:
Szi.il . :

a.név:
cím :

;

idö : 3].491/3 / 2aL1 . 03.'2.l

!

! nnÉsz
8. bejegyzö. határozati érkezési Ldő2 3o97t/2'[2oL2,02.22

vezetékjog 
i

-].5 'Iň2 naqyságú teruletre, ,,|2028.1) Etdötelek 0,4 kv-os
jogosult: i

név: É'MÁsz HÁrózłľr KFT törŹsszám: itg8oął95
cíÍt : 3525 MIsKoLc DÖzsa Gýöŕgy qt 13

vez'eték.rendszex,, ,

10'.. bejegyzö határozat. érkezésĺ idQ: 33573./3/2oL6,o.l.o8
végr'ehajťásijog']-200!T,a'zäzezerliétszázF:Ifôköwętelésésj-áruIékaierejéig
Pauerĺré Goda Márta oná1ló bírósági végrehajcó 235,v.0602/200l/53.
jpgosult:

név: szovÄ zRt.
cím : 9?00 szoMBAT.HEtY Jászai ľÝ1€ŕí utca 2'.



Hevęsi Jáľasi Hivatąl Földhivątali osztáty
3360 }{EVES Szaba{s{g rit 1. Pf,: 23. Oldal: zĺ2

řIiteles tu|ajdoni |ap- Szemle ĺnáso|at

Megren deles s an:30005 I 102621.20 17

201't.06.07

-

Be|teríi|et
Srektor: 6l

693 he|yĘzi szám

Folvtatás az elôzö.taoró|

megegyezik az
f,e.nnálJ-ó bejegyzés'eket.



řĺevesi Járĺási Hi vata| Földhir,atalj osztáty
3360 HEVEÁ Szabadság út |. Pf.: 23.

-

BeltcľElet

Oldal: t/12
E-hitetes iulajłtoni lap. Te'IJęs másolat
Megrendelés szám:30005/ĺ i 5 ?4ľf0|?

2017.06.29

Szektor:
693'helyrajzĺ szám

teriilet kat.t.jöv. a1oszEá3.y adat'ok
ha m2 k.. f íII. E'eř. kat. iőv

L227 0.00
It. RÉ's

J.. Az íngatlan ar|atai:
aIrészIet adat'ok

művelési' áglkivetE megnevezés/

I.RÉ sz

min. o

137./L979.O5..05
88 1/1 95 6

Ĺ622/L97.1 .07 .2.7

bejegyzô hatsározat, ér'kezési Ĺđó: L622/l9,;:;;:i;
törlö határozat: 33500 /Lggl.o.I .L7jogcim: adásYétél tulajdoni hárryad: 0/1jogcím: iidásvétel tulaJdoni hanyad: o/i

]"n:lľ: oröklés tulajdoni hányaä: 0,l1

név :

sz. hév:
szül.:
a.név :
cím :

?-. tula3doni
bejé9yzö

háĄyad: 3/9 töřlÔ határozat: 3{656y'1997']'o.01határozat' érkézési idö: 33500,ĺ1998. o? .1'7

jogcín: <jröklés

Dév :

sz ' név:
szĺil'.:
ajnéÝ :
cím :

Łör1ő határozaŁ: 3Ą656,/1997. 1o. o].

gŕ. tulajaonj. hányad: 3,/9'töľIö határozat: 34656 ltggl.1o-o7bejegyzö határozat, érkezéŚÍ ídö: 33500/1998.o7.17

jogcím: öröklés
jogállás: tulajdonos

t<jrlő határozat: 34656,/199?. 10. 01

név ':
lsz. név:
szü1 . :.

a.név :
cím .

Folytqhís n következô |apon

10



Hevesi Járási Hivatal Fĺjldhivatali osztály
3360 HEVES Szabadság út I. Pf.: 23.

OIdal:

Szektor: 0t

2/ t2
E-hiteles tulajdoni Iap - Teljes másolat
Megľendelés szám:30005/1 t 5 74t2ol,I

2017.06.29

-

Beltcľület 693 help'ajzi szám

Fotytatás. 8z elôz6 |apr.ól

a:i:::;:."lÍ:::::.',: . törlö határ.'"., un..'j,1ĺ|íbejegyzö határozat, éľkezési idö: 33500,/1';::;ł1ł;'' .'.o.
jogcj'm: oröklés t,ôřlö határozat: 34656/1997..1o. 01

5-. tulai'doni hányad: 1,/9 Ľöř1ö haŁár"";mbejegyzô határozat. éŕkezési ĺaäl-ssšäozr998'07.17
j,ogcím: örok].és
jogá1lás:
név :

szü.I ' :

a.név :

tör1i5 haťározät: 34656 /'9g? '10.ol

ŕtulaidonÍ hányad.: 1/9 törl.Ô hatáľozat': 34656 /Lgg.] .7o.o'Ibejegýzo hątározat, érkezési ĺao, iiio:orr998.o7.17
törlö ha!ározat.; 34656 /t9g1,7o.oIjogcím: örqklés

jogállás: tulaj'donos
név 3

szüI.:
a.nÉv :
cÍm .

?ŕ'.' tuIaidoni hányad: 1/.1 Łör}ô határ o.zal: 3Ą914/2oo3. 08. 13bejegyzö határozat, érkezési idô: 346!6/1997.1o.01

jogcfun! vétel
jo9á1]ás: tülajdonos
név :

sz..név:
sziil . :

a.'riév !
cĺm :

tőrl.ô hatfu'ozaLz 3Ą9.74/'zoú.a8.B

Folytatás a következö tapon

41



Hevesi Járási Hivatal Fö|dh
33 60 HEvEs s'uu.a.ag ĺt i l, ;,ł,:::.*,u,,

-'' 
Oldat: 3/12E-hiteles tu|ajdoni tap - Teljes másolat

Megľendelés szám;3.0005/l I57 4/201?
2017.a6.29

--Belteľü|et
Szektor:693 hďyrajzi szám 61

ŕ. 
5u.l.ajaon:. n.n""o.- ^".,...1ř.Ťf'śä,.o'o.
bejegyzö n"iJi"'..1,ä"n""J;i'ľ^l:.ĺ::::::'30372/2ooĄ . 07.2]
o.ĺ.ni.ä.nľiäľ3 j..1,ä.n""::i':"::.Í;;;;;;;,::::tił:iÍ

Folyt"tá. 
'""lö"ôIiň

jogcím: véte].
jogáIlás: tu1ajdonos
nev .-

jogcín: véte].
jogá11ás; bu1ajdonosnév :

sz.néÜ:
szül. :

a'név :

cím :

tör1ö határo z.aĹ: 303.I2/2oo4. 07. 27

töľlö hatáľozat: 31051,/2 oo4,02.25

tŕ. tulajaoni hányad:
oę3egyzö határozar

jogcím: vétel

' áÍ*.. n 
". 
i.,':. : " ł ff ; í i; ;,i:::: !3,,, 

. *
tör]ô hątáro zat.| 366Ą3 /2oo8' o8. r8

szĺil . :
a. név :.
cím :

tť tula5donĺ hánvad:
bejegyzô határäzat,

jogcím: vétel

'íi*. 
"n 

ji.iju ľ;ffi ii;; J,, 
n,,,, o,,J,

jogállás; Ĺulajdonos
törlö határozaŁ:. 36643 / 2008' o8. 18

Fol.yÍatás a klvetkezô |apon

Ąt-



Hęv^esí Jáľási Hivata| Földhjva ta|i osztály
3360 HEvEs Sząbadságút l. Pf.:23.

Oldal: 4 /12
E.hite|es fulajdoni lap - Teljes másotat
Megĺendelés szlám:30005/I t 5 74/201?

2017.06.29

-

Belterĺi|et Szektor: otó93 he|yrajzi szám

Fo|ytatás az e|ôzô lapró|lŕ. tulaidoni hányad:
I)eJegyzö haŁározat'

lI'RÉsz

lŕ. tulaiaoni hányad:
peJegyzô határozat.

jogcíĺn: véĹel

jogcím: cseľe
jogátJás: tulajdonos
nev r-.
sz . név:
s'zü].. :

a.. név :
cÍm :

jogá1.lás: tuJ.aj,donos

tll*...::.11=o":i::::" : 3234.1 t2ooe, 04. 1sérkezésí j.dö: 36;;;7;;d. ;;. í;

,/.,. 
- 
E'ór]-ö ha!ározat: 3ąL8L_2/2oo9. o6.25érkezési Ĺdö: 3234.? I2oo9.04.15

töľIö határoza.. 32'34.t !2oo9. 04. 15

Eöř.Iö hätározat: 34]'8].- 2l2oog .06 .25

ŕ' tu]ajđoni hányád:
De]egyzö határozaL'

jogęím: vét'el

,/.2 . törtrö határozat: 34269-2/2009.o7.02érkezési'idö: 34ĺ8].-2/2009 :o6.25
törlö határozaŁ: 34269-2 / 2oog. 07 . o'2jogá1Iásl tula

név l
szül. :
a.név :
cÍ.rn :

tŕ tulajdoni hányad:
bejegyzö határozat,

jogcím' véte]'

t/'2 ťör1ô hatáťo zé,Ł. 34269-2/20og.o7.02éľkezésÍ. idö: 34181- 2/2oog.06.25
t9r.lö haťálozat: 342'69 -2/2oo9 .o? .o2j o9á1!á's : tuJ'ajdonos

név :

szül. :
a.név :
clm :

Fo|ytat{ĺ a.következô tapon

4ł



1

Hevesí Járásí Hivatal FôIdhivatali osztáIy
3360 HEVES Szabadság rit t. Pf.: 23.

OIdal: 5/12
E:hiteles tulajdoni lap - Teljes másolaŕ
Megrendelés szám:30005/l ĺ5 7 4ľ2ol7

2017 -06.29

-

Belterület Szektor: 6l693 hetyľajzi szám

Folytatás az elözö tapról*';i1;il:"i^:Í:::::'11' 
..?.łu határofat: .,,:ł'n,;Í,..,..;'be jegyzÔhatárózat,eirc"e"ĺ.iä",'-:;;z;::),;;3:Z::Zi

n.nÉsz

jog'citlt: véteI

szül' ' :

a.név:
cim :

tö]Ílö határozat: 35869 /2oo9.og.og

*ŕ tuIaidoni hányad:
bejegyzö határózat,

jogcím: vétel

l/2 tcirlö határozat': 35869 12oog.og.ogérkezésí ídő: 34269-2|2oo9.o7.02
t'öľ].Ô határozat : 35869 /2oog. og.og

jogáI1ás l tulajdonos
név :

śżĺil . !

ą.név:
čín :

*ď eulaid'oni hányadl
bejegyzô határozat,

jogcí'm: vétel

l/t törlö határozáE: 31902/2009.12.02
érkezésj. idö: 35869/2oo9.09.09

törlö ha'Eárlżat.: 37 9o2 / 2ot9. t2, 02

név :

szü'l. :

a.név:
cím i

jo9állás: tulajdonos

tf tulaiaoni bányad:
bejegyzó határozat,

jogcím: vétel

L/Ĺ tor1o határozatl'32552-2/zoLo.o6.og
érkezési ídlö: 37902/2oog.12.02

törló batározat : -3.2552-2 / 2oLo. o6. o9
jo9á!lás l tula
név !

szüI. :

a.név :
cí'm :

eŕ t'alajaoni hányad:
bejegyzô határozat.

jogeín: vétet

L/1. t'ôrlö határozaŁ: 34780/żo]J.tL'22
érkezésj. idô: 32552-z/zoLo.o6. o9

toř1ô határo'zat: 3478'0 l2.oLÖ.LI .22

név :

szüI.:
ą 'néÝ ':cĺm i

/L

jogállás: .tutajdonos

Folytĺtás s következó lapog



Hcvesi Járási Hivata| Földhívatali osnáIy3360 HEVES Szabadság út |. Pf.:23.

'- Oldal: 6/12E.hiteles tutajdoni |ap. Teljes másolat
Megĺandelés szÁm:30005/I l 5 ? 4/20 !.|

20t7.A6.29

-]

Be|ŕeľület Szektor:ó93 üelyľajzĺ szám 61

*...,...' LułaJqoni hányad;
DeJegyzô határozat

Folylatá.s az e|ôzö |apníi,!:, 
.torro ľlatrĺr 

",^,, ,,,,łłľ,'"?érkezési ido: :ą.laá720ú.7l.22
0Ĺ/20n, 03. 09

jogcím: véE'el

i!í''':"-l.'o".*
szü1. ..

a.név:
cím i

Źy'. tu1.a5cionj. hányadl
oeJegyzö hatarozaľ.

jogc1nl vétel
jogál1ás: Łulajdonos
név :č

',^:,. ^ -'töľ].ö 
határ oza.t : 3Ĺ5 3 6 / 3 / fo L7' o{ . 0;erkezési idö: 31201,/20]'1.03.

t'örlô hatářo zaE : 3L2o7 /2o11. 03. o9

töEIô határa zatl 3L536/3/ 2oL!.o4'oI

sz.név:
sztiL. :

a. név :'

2ŕ. tu]aiaonj. hányad:
De]egyzÔ határozat,

jogcÍn: vétel

I/7 torlő határozze-t.ze"i iJ.;.;;;;i;i,3ł::3I:#,11. 08' 03

törlö határozaŁ z 332L0/2/ 2aL1'.08. 03jo9áIiás: tulajdonos
név'ĺG
sz.név:
sztil. :

a.név :
^í-uJrĺl :

Źť tuIajaoni hányad:
bejegyzö határozat,

,|,. törlô határozatz 33332/2/2oL7'08.15érkezésí idö: 332t0,/2/2oL7.o8.o.--.' --..
jogclm: csere
Jo9á1J.ás: tulajdonos
hév :

sz. név:
sztiL. :

a.név :
cĺm i

tőrIö határozat: 33332 /2/2ot7. o8.15

Folytatás a k6vetJĺezö lapon

4í



Hevesi Járási Hivatat Földh.
3 3 60 H EVE' ;'#ä,'ľ:Hi :::.*,^,

E-hiteles tulajdoni lap - Tetjes máso|at
Megĺendelés szám:30005/I 

1 5 7 4ĺ20 17

2017.06.29

Oldal: ? /t2

-D
BcttcľüIet

Szektor;693 łelyrajzi szám 6t

9ŕ ...'-".' Uurđ.Jdonĺ hányadĺpe]egyző határozat,

Fo|ytaÍá-s gz elóző 

'a;ň,|,. töriô határoze 
lI.KEsZ t

e.rKezésÍ idô: eaaeo 
lE:,^3L388/2/2oI2.03.22érkezésÍ'ou. Jä.l'i. ),;;:::r,'1

llnÉsz

jogcín. vétel
jogá11ás: tulajdonos
név :

sz.név:
szül. ;

a.név :
cím ]

törIô hätáro za:-| 3L388 /2 / 2ol2. 03. 22

:ŕ.' tulaiđon1 hányad:
l)éJegyzö határozat,

,/.,. törlö határo'at: 34n].;;;;:-érkezésí'ou, _Ji.řäił,;ł::3!:!2oL2 
. Io . 30

jogcím; vétél
jogáIlás: tu1név :

szü1.:
a.név :
cím ,

t'örlö ha!ářozat: 348Ĺ5/2/2oL2.10.30

ŕ;jľľjľnl hányad; 1/1 tśjrló határbe j e'yző határozat, e't" 
"e" 

i 
- 
iJ" ;;ä i,"i;i,äi::iľ:t, . LL . 23

!ŕ tulajdoni hányad:
oe3egyzö hatáľozat,

]l9i1ľ: szerzÔdés felbontása
]ogá1Iás; tUlaidonos

t'örIÔ határozat.: 35223/2oL2.11.23

törlô hatáťo zat : 328-t8 / 2oL3.06. 07

név :

'sz . név:
sziĺl . :

a.név:
cín :

jogcín: véčél
jogáIIás: tu
név !

szűJ.. :

a.név :
cÍm :

'ĺl*.'uji.'':.:";#;i; ;':::i:!:,,,3. o6 ' o?

Folytĺtás a következö |apou

4t



-

BelťerĺiIet

Hevesi Járási Hivatal Földhivatali Osztá|y
3360 HEVES Szabadság lit |. Pť... 23.

Oldal: 8/12
E-hiteles tu|ajdoni lap - Tetjes másolat
Megrendelés szám:30005/I I 5'] 4ĺ20|.1

201.1.06.29

Szektor: 6t693 he|yrajzĺ szám

Fo|ytatás az elózô |aprót

'*"ľ::ľ:'"'.lÍ:I:1: .1'.'torlö hatářozät:,,łłł:,ž?be j egyzö ha ęározat, 
-!.*."uši.iäu]"ä;;ií' 

: 
2B1 9./ 20L3 . 0 6 . 01

JoglcÍm: csere

név :

szü].. :

a. név :
cÍm :

t<ir1ô határozalz 328.? 9 /2oL3. D6. o?

lď tulaiaonĺ hányadl
bejegyąô határozat,

'jogcíri.ĺ: véte1

L/'L törtö határozat: 336?6 /2/2ol3..o8-02érkezési idő.. 328|t 9 /2013 . 06 ' 07

törlô határozatz 336.t 6l2/2oL3.o8.o2

név :

s2.név.
szü1. ;

a.név l
cÍ.m :

3ŕ tuta5aon1 hányad;
bejegyzô határozat,

jogcím: vétel

IlI tör].ö határozaŁ| 331'24"/207A.o.1 .2Iérkezési idö: 33676./2 /2oI3.08.02
törlö hat'ározat.z'33!24 /2oL4. o7 . 2I

sz.'név:
szül. :

a.név :
cím z

eť tula5aonĺ hányad:
bejégyzö határozat,

j'ogĆim.: vétet

l/L törtö határozat: 32455/2/2oL5.o6.02
érkezési ídö: 33!24/2oL4.o.7,27

töllö határozat., 3i2455 /2/ 2075. 06. 02

név :

sz. név:
szü1.:
a.név :
cím :

Folytaŕás a következô tapon

jogálIás: tulajdonos

,t9{tT-



Her,esi Járrási Hívatal Fö|dhivaúali osztály
3360 HEvEs Szabadság rĺt l. Pf.: f3.

Oldal: 9/12
E.hiteles tulajdonÍ tap - Teljes másotat
Megrendelés szám:30005/1 l' 5? 4/20|7

20t7.06.29

-

Be|terület Szektor: 6t693 helyraJzi szám

FolyÍłtás. az e|6zô |apróilŕ.. tulaiconi hányad: 
'/, 

=ffi I''RÉś'
Đejeqvzö n'*'-^-.* '1_'' -t?r]ö határozat: 32992/2/2b e j e9 y z ö ha t á r J z a t. ]ä it. 

" 
e Ji. ĺ';" : " äff i; ),:,1:?3r #o 

1 5 . o 6 . 3 0
.02

3ť tutaidoni hányad:
béjé9y2ö határozat,

:togclm: csere
jogátrIás: tu1äj<ionosnév ._.-
šzü!.:
a,név :
cím :

jogcín: vét'el

név :

szül.:
a. név :
cím Ż

,,.,- ęörIö határozat.: 31966 /2/2oL6.04.L8érkezé.si Idr : 329'9,2/2/2015.06.3o

törlô határozar"| 32992/2 /2075. 06. 30

törlö határozat 3L96-6/2/2oL6. oĄ.Ĺ8

3í tu}ajaoni hányad:
bejegyzö határozat'

,/.2 ' tóřiô határozat,: 3I966/2/2oL6,oĄ.Ĺ8érkezési íd'öz 32992/2/zolrs.o6.30
jogcÍm: vétel
jogá'Ilás: tul
név :

sz. né'ĺ:
szüI.:
a.$év l
. ĺ.fr

törlö hatéťôzat: 3l.966 /2/2016.oĄ.18

+ŕ t':laidonĺ .hányad:

beJégyzei határozat,

jogcím: csere

,|L törlö haťářoza.t: 3L49L/3/29I] .o3,27érkezési iděl 3L966/2/2076.o;:;;--
törlö'hatáÍgzaĚ| 3LĄgL/3/201.1 .o.3.2?

név :

szül.:
a.név !
cÍm :

37. tutajdoni hányad:
bejegyzö határozat,
jogcín: vétel
jogáI1ás : E'u1ajdonos
Ílév :

szü1. :

l. r|év :
cím 2

L/2
érkezési 1dÔ: 31491,/3 /2ol? ,o3,2.l

jogállás: tulajdonoŚ

Fo|ytaűs a követkeeô |apon

ĄB



Hevesi lírási Hivatal FöJdłl
3360 HEVES s"ut"a,ee ĺt ;:;T';:''."'

E--hiteles tulajdoni lap - Telibs másotat
Megendelés szám:30005/l t5 ?41201?

20t7.06.29

OIdal: t0/12

a)
.Belterüier

693 he|yalzíszám Szektor: ol

""'"'"1i'Ť;'3é'-;a
31Ą9L/3/2ol7 .03.2.7

ńejęgyzô határozat, éľkezési ĺdö:

ho}tźg tartó

nl.RÉsz
3{ 656/1 9 97 . 10 . 01

HaszonélvezeŁj. joo
utä].ás: Ú. /1 .jogosuLt:

töřlö határ oza,t : 3497 4 lfoa3. 08. 13

név :

sz ' név:
š.zü1 . ;

a.néw..
cím :

Ź-oejegyzô határozat

Haszoné].vezeti ioojagosult; - "

érkezésĺ idö:

holťĺg tartsó

3'497 4/2003.0.8 .73

t'örlö határoza! : 303'72/290 4.ot. 27
név ;

szüI.;
'a 'név :
cí{n

3źęjeýyzo határozat.

ÜelzáIogjog l2o oooląkhatásí t'ámogatás.
9ogosu1É:

ídô: 35111,/2oo4 . 08.1o

száuhúszezer ľľ v1sszatéłítenđö
tőrlô határozat. 36454/2008'08'08
támogaĹás erjéig

érkezésí

FT, azaz

törzsszán: 7512s253

ĺńejegyzô határozat, érkézés1 j.dô.: 3sLL7/2004.08.10

:::ľ::ľi:isí.és terhelési Łila].on jelzálogjog biztosĺte"eo".|.'" határozät: 36454/.2oo8.08'08
jogosult:

név:
šÍicÉ" ötĺKonuÁľy'zaracím : L5729253

rd

ľo|yÍąŕás € kövqÍkez6 Japol



1"-]:::j**' Hivatal Fcildhivatali ośaáIy
336q HEVES Szabadság rit l. Pf.: 23.

Oldal: 1l/t2E-hitďes ŕu|ajdoni |ap - Teljes másolat
Megrendelés szrłm30005/l 

15 7 4/201?
2017.06.29

-

BelferĺiIet Szektor:ó93 hĄľ3jzĺ szám ól

fiejegyzö n.,,.o""J,....l.lt
3486L/2007 .o6.20

Folyĺatás ĺz 
é6ző 

lłpři

végrehajtási ioo 7t

*:i::.:::. J. 
j;ĺn /3 795 ET, azaz hetvenháromezer-hétszáz*',."jľj*i.

Ii.oiä"]"ľi",:ĺ:'i. bírósági végrehaj Eó 219.v. 85o/2oo6.

h::á::.zaE: 38685/2oo1. 08. 08FT fökövete]és és
u.talás : 7I / 7L -
j ogosult :

lÍ]. *99'I HIľEŁszCivETKEzETclĘl ; 3360 HEvEs Hunyadi út
ú*ejegyzo határozat. u-t' érkezésÍ ĺdö: 30684/2oo9.01.28

::šáiľ:.' 68 128 P!,azaz hatvannyolce: Łörlô*határo zat.i.'gzze8-2/2oo9-o4.1-o
73276333Ą2.

j ogôsu1t:

li]' ooó:.:s PÉNztiGYI ELLENÔRZÉSI HIVÄTAJcÍn : ].054 B'DÄPEST ;-;;;"^:::1. .ĺrV1Ą'IĄÚ törzssziím: 153o3o86---- ľ V.KER. Széchenyí út 2
?ńejegyzô ha!ározat ą:, érkezési íd.ó. 32268/2oo9.04.1o

::š:i;'].' 
68 128 ET l azaz hatvannyolce: tö:l:*ha:á.r o2eti..'32268-2/2oog .o4 .Io

1320894366. 
. --*9 laąLvdt|llyolcezer-irétszázhuszonnyo'c 

FT adótarto"ás Js :ar,,remĺ
jogosul.t r

łév: ADó- És pÉľzÜoyr EL.LENöRzÉsr HIVA?AL t'örzsszám: 15303086cj'm : 1054 BUDAPEsT v.KER. ..i"n"""i.äi 
'

P.A.
ZJ

;:"ľ:"ľ:'"á9ú 
cerüle.tel ,,(2O2B1) Eřdötelek 0,4 kV-os r. sz. vezetékrendszer',.

névl É!ĺÁsz ľÁr.lzaľr l
"'. -,-ää'iT;#ä;"Tä.::ä;#.,l3go44 95

ŕ 5g1ęgy7ó határozat, érkezésĺ ,ou, ,.,r"äilD
önáJ.ló szöveges bejegyzés tulajdonjo9 beJegyzés! kéŕelem

törlö határozat' : 33L2'Ą /2074. o7 . 2L

elutasítása.j ogosulE.:
név :

sz. név:
szüf.;
a.név l
cím :

Folytatás a követk.ezô tapon

ĺl rl'



Hevcsi ĺríĺísi Hjvatal FcĺIdhivatali osztály
3360 HEvEs Szabadság rit l. Pfl: 23.

Oldal: 121t2
E-hiteles tulajdoni lap - Tetjes másolat
Megrendelés szám:30005/J ĺ5 7 4t2o17

2017.06.29

-

Be|teľület Szektor: 6ró93 helyrajzi szám

10.
Folytatás az e|ôzö tapľót -

Vé9rehajčásíiođ,."::T:é"iĺaol:ssrsls,,,oi.=o,,o,

;ä:::Í.:""" "i.."-o"ä;';';i:::đÍ";f::ÍÍ.:.,3;:;5H}i;,;i,;Í:"'.kai erejéj.9
név: śzove zRľ.
cím : 9?00 SŻOMBATHĐLY Jászai Mari utca 2.

1I ..bejegyzö hacározaE/
végrehajĹásĺ jog 12
erej éi9

:::.::"' Ĺd,ó: 32.?97 /3/2o1'.I 'o6.a7aJo ! ľ, azaz Eizenkétezer-kétszázharmĺnchat
FT fôkö'vete1és és járulékai

ľi;:.]3i',iu);;.o.'''o bírósági végrehajtó o94 -v. o61.1 /2oL7 /52.
jogosult 

I

név: EoS
cÍm :

PAKToR MAGY.ARoRSZÁG zRT
1Ĺ32 BUDAPESŤ váci út 30

Az E-hite1es Ĺu].aidoni' Iap másolat tartalma- a 'Jciadást ńegelözö riapig megegyezJ.k azingatlan_nyílvántárŁásba,,- s"e."p'o "j..].i*"'. A szem'e ;á;;i;: :"::.ľ'ľíľĺ!,"jł,lä".*".,
i'ff:i::.ľ:";:;.-ľ"":l*ennyi beJegy"e"t-ia'taLma.zva. n" "" .i.rtronikus dokumentum

' 
süI hltetes bizônyító er€jü dokqmentumnak.

TULÁJI}oNI ráP vÉGE

t":

qt
.t, t\
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s. ra.. n^'iliJ.Ł^1

Szenődés szám a : 06-1 9 1 Bĺ1 /2008

BÉRlEľl szęnzŐoÉs

ľ.!y |étrejÔtt egyrészröĺ a Budapest Főváros V|t|.
1uuoapest, Vll|. Baross .u. 63-67., képvise|i: Csécseĺ
továbbiakban gÉRgełoi ' '-r.

kerület Józsefuárosĺ önkormányzat
Béla polgármester), mint tulajdonos a

másrészről
szü|.hely, idő:
szem-ig.száma:
an.:
Iakcĺme:

a továbbiakbąn gÉRtŐ kozött, az a|ábbĺfe|tételekke|:

1)

2)

3)
4)

a.)

Béŕbeado bérbe adja, bér|ő pedig megtekintett á||apotban' ĺ||etve műszaki á|lapotánakismeretébenbérbeúeszĺaĺoboďuoapästV||t.,nĺaidotna'ut""č*a'
aĺattĺ 24,3 m2 alapterÜ|etű egy szobás, fé|komfo-rtos komfortfokozatú onxpňényzati
bér|akást.

A bér|emény azonosĺtója: 026597

A béľ|etijogviszony kezdő idő'pontja: 2008. áprĺ|is 17.

A bérleti szerzódés idótartama: hątározat|an idelĺi

Felek megál|apodnak, hogy bér|ő köte|es ą mindenkori hatályos onkormányzati
lakbérrende|etben megállapított mértékrl - je|en esetben - ko|tségelvti félkomfortos
bér|eti díjat fizetni. A bér|eÍĺ díj mértéke a szerzodéskôtés időpontjában: 3397.. Ft /hó

Bér|o az a|ábbi szo|gáltatásokért kiilon dĺjjaltartozik
í. Lakás szemétszál|ĺtásidÍj : í788,. FUhó
2. Lakás víz- és csatornadíj a Józsefuárosi Vagyonkezelő Kft. á|ta| kerül

megálIapításra.

Fĺzetendő tisszeg havonta osszeseľĺ: 5.í85.. Ft/hó + víz és osatoľna díj

A bér|eti díj és a külön szo|gá|tatási díj Íizetésének kezdő idöpontja: 2008. május 1.

Fizetési fe|tételek:

Bérlő koteles a bér|eti díjat és a külon szoĺgá|tatás díját minden hónap 15-ig, e|őre egy
összegben megfizetni.
Tudomásul veszi' hogy a bérleti dĺj megÍizetésének e|muĺasztása a bér|etĺ jogviszony
felmondását vonja maga után.

b.)

5)

0ą.t-<



6) Bér|ő tudomásu| veszí, 'hogy a lakások és he|yiségek bérletére, valamint azelÍdegenítésÜkre vonatkozó 
"äí"" "iäualvä,o].ujřď'".řnbszor módosított 1993. éviLXXVl|l. törvénv anal metľrätž,ň]oř..=uńelyerďtĺm"nogn je|en szerzódés tárgyát

[:ää ľ".J:ffJ':::ĺ" ľaŤ.iľ* l g y re széo " ń a" 
"=" 

m e l yé łeť rĺ.ĺiä n đ 
-ué 

rbe-a o o

Bérbeadó és bérlő egymássa| egyezóen.kijelentik, hogy je|en szerzódés 6. pontjának
äřffÍ:fl:ie. 

fe|mondási ok, 
"ňélŕ" rrĺvátłozássaĺ-"uirbeaao a bérleÍi jogviszoný

Bérbeadó kötetességei:

ffi:iäľj.ä:äľľľ, a közös he|yiségek tisztántartásáró|, kivĺlágításáról, ręnde|tetésszerű

Bérlő kĺite|ességei:

KÖte|es a bérlemény,..bér|eti díját, ĺ||etve. 9gyÉb, váIlaĺt terheit a je|en szerzödésbenmeghatározott határidőben és nĺányiaiánul te|jesíteni.

Köte|es a lakást rendeltetéss zer(len h aszn ál ń i.

Köteles tartózkodni 
. 
minden. otyan magatartástóI, ame|lyel ĺakótársai nyuga|mát,bér|eményeik rende|tetésszert.i nasźňalatat zavarná.

Koteles betartania tűzvédelmi szabályokat és a házirend szabályaĺt.

Kĺjteles gondoskodni 
1, n..erJ9mény burkoletainak, bęrendezésejnek' szęre|vényeinek,

n yí| á száróin ak karbantartásá rót. cseŕéiérő|, ĺletve ńóilašárđl. 
-

Bérló tudomásut veszi' hogy a lakásban kizárő|ag a bérbeadó hozz,ájáru|ásával és a ve|eegyÜtt köt<itt előzetes megá|lapodás 
-alapjan vegei6ei;ń".bá""i;;ií .*"žäl.i'atł"rĺte.imunká|atokat. Aľnennyiben.e. hoz:.á!áruý* neil.tĺ.-ve-!"'ĺt"iin" i|yen munká|atokat. úg},tudom.ásu| ves,á, hogy ľľak megtérfuesé," n"ń i".tl'""iilBili. ĺuáomaśul 

"Ě.'iiovábbá,hogy ha a mĹiszaki el<jĺrásoknař nem :megfelelő atalakířást vd;;řtefi.ojňá,nžoyo"n,
y?gy./é" a szükséges' szakhatósági és egýéĘ enge'oélyek Ĺeszerzését elmulasztja, úgykÖ.te|es ez eredeti (a lakás átvételěkor mąfuoft) aliäpotát - '"jat 

rolt.egére, visszatérĺ'tesiigény nélkü|- hetyreállítani. v -, --'._r-ý--

A bér|ő tudomásuI veszi,.hogy a bérletijogviszony fennállásának időtartama a|att köteleséIetvite|szerlien a lakásban 
- 
lakni, amäýet a 6e,ueaJo 

-:. a |akás rendeltetéŠszeriihaszná|atával' va|amint a bér|ó kotelezeitségei teÍjes-ítBiének e||enőzéséve| éóvutt -eIlenőrż.

1ľi19 !tý1l{ers)-.a.lakásból való két hónapot megha|ado táVo||étét és annak okát ésvárható időtartamát köteles a írásban a Budapest JózsefvároŠi

rendeltetésszerti lakáshasználatot.

Önkormányzat Polgármesteri

A bérlő koteles lehetővé
valamint a bérleti

7)

8)

ä.)

b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

e.)

'ĺ.J

h.)

két alkalommal ęilěnBrizhesśe.
teĺjesĺtését évente |ega|ább

Ô11r-)



s)

10)

Bérbeado vagy béľ|ó egyéb kĺitelessége, iltetve joga (megá|lapodás szerint):
A Józsefvárosi Vaovor:keze|ő Kft. Házkezelő.tro,dája (Bp.V|l|. Tavaszmez ő u'2.)köte|es abérlő részére bijosíta"i á- näł",*.'řlatárt és 

.á .ĺJl.ĺ"..'rjszakĺ 
állapotát, valamintberendezésí tárqvak^tul"ioä"uiäš"iä'ä. mĺiszaki allapótal tĹikrciző rész|etes átadás-átvéte|ijegyzőkďnyvet a barl.ti.s;-é-;á;L- ájřäšätji.-äiľĺř"fi.u munkanapon be|üt'

Egyéb szerződéses kikötés:

-ér|eti 

jogviszonya lakáscsere jogcímen megszűnt'

A je|en szerzödés 
" !?!i."'k ý.s he|yiségek bér|etéľe, va|amint az elidegenítésukrevonatkozó egyes szabá|yokról..szoĺti,-tá"nuször módosĺtott ĺggs. évi LXXVIIl' törvény 29.$-ban a Budapest Jlzsefuáro"i Ôíróim'á_Ä.řżattuĺajä;;Ĺ;; äřo"lam,or bérbeadásánakfeltéte|eiröl, va|amint a |akbér 

'éĚké;äi;zon, täońsiói ňä'J",ĺtott 4112oo3.(V|l.11.)számú rendelet 4.$.ban, valamint az 5z. s-nan ĺogláltäl."ä äĚ-pi,l.

A jelen szerződésbelľT'.'z"bályo-zott kérdésekre a |akások és:he|yiségek bér|etére,Valamint az elídeoenítésÜkre uoń"*"źä egyes szabá|yokról szó'ló; többször rnódosított1993. évĺ DGVllt.itĺrvény, a Poĺla,i ľołen:lktĺnyvrö| szó|ó többszor módosított 1959. évilV.'törvény, va|amint a.audapesi Jo=."ĺuaĺoii ó;'dňäiuäi xepui"ulő-tęstÜletének azoľ:ľá'ly.at tu|ajdonánan älló |ékásđt uérueadáśáń"r łeltetęleiről, valamint a 'lakbér
mértékér'ő| 9zóló, tobbször rnódosÍtott ąĺĺzôoá ĺvlilł].";ä'ú rende|ete az irányadó.

Jelęn szeződés 3 |apbó| Ęs. { egymássa| szó szerĺnt mindenben megegyező eredetipé|dányban késztilt, m9|yet felek aňńak eto|Vasása és értelmeiéŠe után, mĺnt amáu-tläimindenben megegyezőt jóváhagyólag íľtak alá.

11)

12)

Készĺtette: Dukay Barnabásné

I

t

ÁľR ? 1.

Tantl: b,,ł}"\

I
I

Bp. V|lĺ. Baross u. 63-67.

/ {".{- Á Á(ĺ-.żQ.-s--
)-'R. O(l Z \

, ,/t /' ,/' ,/.'/łl''/Í
t f ...

',ý

n...... . +n -1 ł



h w- r..ď-qi,-fuĹ

T. Józsefuárosi VagyonkezeLő Zrt!

Alulíľottaka. Bp. Magdolna u.*z. alattiiakos vslsmint

-Dest, 

*i.rdk"u"r, aiatti
lakosok igazolt jogi képviselőńk útján u ko"ottĺilMtz. ápritis )s- 

"n 
*egkötött

lakáscseľeszeľző'désünk jőv thagyäsa iránti

kéľelmünket
az altlbbiakban foglaltka szeľint indokoljuk meg.

Alu1íľott-e1őadom,hogyaf4,3m2a1apterĹi1ettĺlakásban
feleségemmel ketten lakunk. Lakásunkat azért kívánjuk nugyobb lakásra cseľéIni,
mivel iĘri házasként minél hamaľabb szeretnénk tĺibb gyéľmeket, azonban erre
jelenIegi lakásunkban nincs lehetőség. Sziĺkös arĺyagi leińetőségeinkľe tekintettel
terveinket csak vidékľe költözéssel tudjuk megvalósítani és ebből a szempontb ő| az
Eľdőtelki ingatlan számunkľa minden szempontból ideális, ktiltinös tekintettel aľĺą
hogy feleségem ľokonság Heves váľos vonzásköľzetében é1.
Erľe tekintettel személyi köľülĺnényeinkben a közeljövőbeni lényeges változásokľa
ttekintettel kérjiik cseľénk jóvtŕĺragyźisźúá(Ltv. 29.$ (5)-bek. c./ pont).

Alulíľottak és felesége előadjuk, hogy életĺinkęt vidéken képzeltük el,
azonban 

- 

egészségi állapotában a közeImúltban olyan negatív
véĺItozŕĺsok tĺ||tak be, amelyek Budapestre, nagykorri gyeľmekĺink közelébe töľténő
költiizésĺinket indoko|iak. Az egészségi állapottal kapcsolatban er.edetben
mellékęltink orvosi igazolások at (Ltv .29. $. (5 ).bek. a./ pont)

Egyezően előadjuk, hogy egymás lakásait kölcsönö'sen megtekintettĹik az a
számunkra minden tekintetben megfelelő.

Budapest, 20L7. május 5.

s stntľás
\ Ů?.{Ía'ł.rĺ"

"tl



Dr. Magyar és Magyar BT.
on. unovTR IMRE (sgegż) MÜkodtetö kód: 01000N760
1076 Budapest Vll., Péterfy S. u. 47. 3518290

IGAZOLAS

Név,TAJ'e

Fent nevezettet a következŕi betegségek miatt gondozzuk: Magasvéľnyomás, ISZB, Diab

a beteg kéľésére lett kiadva.

Kelt: Budapest VII., 201''l .05.24.

5.tn.Pilj-b.tÉ

Áruĺsz kid: 010092680

Születési ĺao.e
Naplószám :05241009

me|l, Régi szĺvizomelhal ás. Äz igazol.tls

orvos aláírása

zol.l,os'zą. 09:09

N,tedMax 2.0.852.-s PĺoFix Kft' rĺrvw.mednlax.hu
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i Jiizsefuáľosĺ Gazdálkodásĺ íôeuo^ihĺł.. i

ľ:_--:ľľľ:^-j ',ŕ#ĺ
L-'ę:

l'|ĺv.sz.: LG-B00/4/201 7.

Jozsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt
Vagyongazdálkodási lgazgatóság

Ęudapest
Or u, 8.
1 084

Hivatkozással fenti tárgyÚ és ÜgyĺratszámÚ |eve|ĺ.jkre, me||ékelten megkuldom az
sz' alatti ingatlanĺa vonatkozoan megtaľtott helyszíni szem|e során tapasztaĺtakat,

'/;r-*
Ęĺdoteiek Ktzség tnkomĺányzat Jegyzdje
3358 Erdotelek, Fö u. 1c5. Telefon: 36l49s-00.l

Ügyiratszám' 2216.312017.
Ügyintézĺi: Verebélyiné

Táĺqv: A' 

- 

sz. a|atti ingatlanra vonatkozi
heĺyszínĺ szem|e negkÜldése

i

p._sz.aĺatti|akásban-ésfelesége|akik.E|mondásukszerint;a
lakásban megszerzösétól - 2011. február 28. - Íolyamatosan éĺnek, jelenleg mĺnt bérlők'

A lakás 1 szobás, komfortos, alapter.ii|eie; 44 rľ,2. (Csak villany van benne, vÍzellátása egyedĺ, nincs
csat|akoztaiva a központi vĺz és szennyvíz rendszerre, központi gáz sincs benne, fĺltése
hagyományos ká|yhávaĺ tTlténik).

A|akás ůlé.|Vite|szerii, áilandotaľtózkodásra,alkalmas. l

AtelepĹllésente=ltsisrneret|en,ittnemtąrtózkodnak.
Kérem a fentiek szÍves elfogadásáťés további hasznosĺtását!

Erdőte|ek, 2017. junĺus 21'

l,..b.,ł'ułn,'Yl:^"/
Lócseiné Nagý Mária

jegyz9ť|,
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