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i ľisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényátlás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

ABudapestVIII.kerĹilet,Dankóu.JI szźtma|attl' 1 szobás, f9,5Om2 ďapterĹileti!
komfortos komfortfokozatla,|akěs bérlőilll és|I először 2015. december 7.

napjan kelt levélben,páůyéľ;aton kívĺili minőségi lakáscseľe kérelemmel fordultak Tarsaságunk felé,
melyben kéľték az áĺtďuk jelenleg lakott lakas helyett másik, nagyobb ďapteriileĺí komfortos lakás
bérbeadását.

Indokként előadták, hogy a jelenlegi bérleményiik egy szobiís és a felnőtt gyeľmekiik is velük lakik,
akinek szeretrének egy kisebb kiilön szobát biztosítani.

--ést2003.jtrlius16.napjankeltbér1etiszeľződésehataľozatlanidőre
szól. Akturílis nýlvántaľtásunk szerint bérlőknek a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkorĺnanyzattď (a továbbiakban: onkormanyzat) _ mint bérbeadóvď _ szemben, a Budapest VIII.
keľület, Dankó u. |f szźlm a|atti lakĺás bérletével kapcsolatban a mai napig bérleti díj-
és ahhoz kapcsolódó különszolgáltatasi díjhátralékuk nem áll fenn.

Az áttĐhJk lakott bérleményt a bérlők kifogastalan miĺszaki állapotban tartjĺĺk fenĺu és béľlői
kötelezettségeiknek maľadéktalanul eleget tesznek. Felmondási ok korábban sem meľĹilt fel velĺĺk
szemben.

A Dankó utcaO szőm alatti éptilet 100 %-ban önkormanyzati trrlajdonú épiilet. Az épÍiletbenf7
db lakás tďálható, amelyből 7 db jelenleg tiľes.

A rendelkezéstinkľe á11ó tiľes lakásátlomanyból - a bértők lakĺásproblémájuk megoldása éľdekében

a cserelakrísként felajĺĺnlható lakások köziil a Budapest VIII. keriilet, József u. lD

-.számďattilakástelfogadtak.Afelajĺánlottönkoľmányzatilakĺás1szobĺís,hĺílófiilkés'

komfoľtos komfortfoko zatű, 5 1,30 ď alapteľtiletíĺ.

A Budapest VIII. kerĹilet, !őzsef utcaeszźlm a|atti lakás tarsashánbantaLá|ható. A
t-rĺrsashazban jelenleg 5 db önkormínyzati fulajdonú lakĺás talrálható.

Bérlők a targyi lakást megtekintett állapotban, nyilatkozattal elfogadtĺ{k, a lakások éľtékbecslését

elkészítették, kdltségeit a Budapest Józsefuarosi onkoľm:ányzat tulajdonában á||ő lakrások, ir,,
ďv



bérbeađásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől szóló 1,6/2010, (ilI.08.) önkoľmĺányzati
renđelet (a továbbiakban: Lakásľendelet) 1 1/A. $ (5) bekezdésében foglattak ďapjan megfi zették.

Tájékoztatjuk a Tisztęlt Bizottsagot,hogy az

:lfo-gudqtt'Budapest VIII. kerüle! József utcall|! számlaLatti,l szobás + hĺálófülkés,
51,30 m, ďapteľiiletÍĺ, komfortos lakás forgalmi értéke
(227.300,- Ft/m2) kerekítve 11.6ó0.000.. Ft
a.jelenlegi,BudapestVIII.keriĺlet,Dankóot"uG)száłna|at7i'1szobiás,29,50m2
ďapterülettĺ, komfortos lakás forgalmi értéke
(296.000,- Ft/m2) kerekíwe 8.732.000.. Ft

Különbözet: 2.928.000,- Fr

A kůiliĺnbłizet50 o/o-az 1.464.000,- Ft
(Megiegyzés: a ląlrasolĺľa vonatkazó ingatlanforgalmi szalĺvéleményeket a béľtők óltatfettłcrt Avąnt
Immo Mérnöki és lgazsógtigłi Szakértői Ęft. 2016. szeptember 8. napjón elkészítette, és Gódor
Lószĺó igaaógügli ingatlanszaĺrertő 20]6' olctóber 5. napjón véleméĺryezte' Tekintettel arra, hogl
jelen döntés időpontjóban a két ląkásra vonatlazó értékbecslés 6 hónapnlźt régebbi, azolrnt Gódor
László 2017. május l5. napjón ismétvéleményezte, és ąIctualizálta. AÍent jeldltforgalmi értékekaz
aktualizált értékb e c s lé s ek alapj ón kerť)ltek m e ghatór ozósra.)

Tájékonatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy a bérlők a Lakasrendelet által előíľt, a két lakás közötti
forgďmi éľték különbözet 50 yo-amkteljes megfizetését, valamint az elfogadott lakás felújítasát és
lakhatóvá tételét nyilatkozatban viíllaltak.

Tekinteĺel arrą hogy bérlők a jelenlegi bérleményĹiket saját költségen komfoľtosították' e lakrásra
vonatkozó bérleti jogviszonyuk fennállasaig komfort nélküli lakasra megállapított bérleti díjat
f,rzetnek, melynek mértéke jelenleg: 4.|06,- Ft/hó.

ABudapestVIII.keľiilet,JózsefutcaIDszámďattilakásrabérlőknekazrij
szerződés megktĺtése után22.703,- Ft/hó összegű bérleti đíjfizetési kötelezettségtik keletkezik.

Tekintettel aľľą hogy a béľlők, valamint a velfü életvitelszeriíen együttlakó felnőtt gyermekĺ.ik

rendszeres havi jövedelemmel rendelkeznek _ a béľbe adandó lakas vonatkozásélban_ a havi bérleti
díjfizetési kötelezettségiiknek eleget tudnak tenni.

Javasoljuk a Budapest VIII. keľtilet, Dankó u. e szátm aLatti, I szobás,2?,50 m2

alaptertiletĺĺ, komfoĺos komfortfokozatű lakás tekintetében (E és e
béľlőkkel feĺľrálló bérleti jogviszony közös meg3glezéssel töľténő megsztintetésével egyidejtĺleg, a

Budapest VIII. keriilet, Jóżséf utca-szám alatti, 1 szobas + hálóftilkés, komfortos

komfortfokozat(4 51,30 m2 alapterĹiletiĺ lakrĺs megtekintett allapotában történő bérbeadĺísát,

hatźrozat|arl idifue azzal a feltétellel, hogy bérl<ík a leadasra kerĹilő béĺleméný rendeltetésszeriĺ
állapotban adjak át a cserelakás biľtokbavételét követő maximum 90 napon belül.

A cseľelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyľeallítás _ saját költségen _ a bérlők
fe|ađata, melyet megállapodásban ktitelesek vállďni. (II és {ID legkésőbb a
Budapest VIII. kerĺilet, József utca e szźtm a|atti lakásra vonatkozó bérleti

szerzodés megkötéséig köteles _ a vissząadott és a bérbe adandó laĺas forgalmi érték

lcĺilonbazeűnek 50 %*ót kitevő I.464'000,- Ft.ot - megťrzetri.

II. A beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés táłgyában a Lakasrendelet 11/A. $ (1) bekezdése éľtelmében apźůyánaton kíviil,
minőségi lakáscseľe keretében tĺirténő bérbeadásról a Tisztelt Bizottság jogosult dönteni.
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III. A diintés célja, pénziigyĺ hatása

A Tisztelt Bizottság döntése ďapján a bérlők által bef,lzetett foľgalmi éľtékkülönbözet SOYo.a, az
onkormányzat szétmfua bevételi fonĺĺst jelent. Ugyanakkor az Önkorměnyzat vagyonábaĺr pozitív
váůtozéts is töľténik, hiszen a bérbe adandó lakás éľtéke a felújítassal nő, és a magasabb bérteti díj
fizetése is keđvezőbb az onkormányzatnak. Figyelemmel a lakasgazdálkodási iianyelvekĺe es á
jövőbeni lakrĺsügyi feladatokrą fontosnak tartjuk hangsulyozni, hogy a ľendelkezésre álló tiľęs
lakasállomány figyelembe vételével, azok rossz minősége (la|rns paraméterelc terťłleti fekvés,
magas felújítdsi kôltség) miatt _ a pólyózaton kívt)li minőségi csere kérelem elutasítása esetén _ a
közeljövőben, eIőreláthatóan masik, hasonló paraméterekkel ręndelkező önkormźnyzati tulajdonú
lakast nem tudunk felajánlani-e' Ęészére.
A döntés az onkormźnyzatrészéről pénziigyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet

A Budapest Józsefuĺírosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltétęleiről,
valamint a lakbér méĺtékéľől szőllő |6/2010. (III.08.) önkormányzati ľendelet 11/A. $ (l) és (3)
bekezdései az atź.}lbiak szerint rendelkeznek:

,, (I) Á tulajdonosi jogokat głakorló bizottság _ ą bérbeądó szervezethez benyújtott bérlői Mrelmek,
kezdeményezések alapjón _ pólyózaton kívĺ)l a bérĺő részére a bérleti szerződěs lujzĺjs
megeglezéssel való megszüntetésével egłidejűleg mdsikonlarmónyzati lalrast is bérbe adhat.,,

,, (3) Az onkarmĺźĺlyzattal érvényes lalrasbérleti jogviszonyban állók magasabb komfortfokozatú,
vagy nag)obb alapterületű ląkas bérbeądósát kérhetik _ jogosultsĺźg fennállósa esetén - a bérbe
adandó lakás lakhatóvá tételének mególlapoddsban vąló vólląlása, és az dltaluk bérelt bérlemény
leaddsa mellett, amennyiben a lalrason nincsen lakbéľ _ és lcapcsoĺódó kulan szolgóItatósi
díjhłźtralék' Ebben az esetben a bérlő ltôteles visszaadott és a bérbe ądandó lalrńs forgalmi éľték
kĺłlonbozet 50 %-ót megftzetni. Amennyiben a bérlői lcezdeményezés indoką a bérlő ýagl az áhaĺa
jogszeríĺen befogadott személy rendWvüli élethelyzete, a bérlő kérelmére a szociólis iigłekkel

foglalt<ozó bizottsóg javaslatóra a tulajdonosi jogolcat galĺnľló bizottsdg a bérlő Jřzetési
la t el ez e t t s é gét c s Ó kkenthet i, ill e tv e el e nge dhet i.,'

Fentiekľe vďó tekintettel kérem az a|éhbihatźrozati javaslat elfogadasát.

IJatározatijavaslat

/2017. (WI.10.) számú Vĺáľosgazdalkođási és Pénziigyi Bizottság hatérozata:

A Vaľosgazdrálkodrĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt hogy

1) hozzájfuu|a Budapest VIII. keriilet, Dankó utcalD szám ďatti 1 szobas,

29,50 -' ulupt"ńĺletrĺ, komfortos komfoľtfokozatu lakásra e és (D
(D bérlőkkel fennáIló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő

megsziintetésével egyiđejtĺleg, a Budapest VIII. kerÍilet, József .'t"u e
szźtm a|atn 1 szobas + hrĺlófiilkés, 5l,30 m2 alapteľiiletĘ komfortos komfoľľfokozatu

lakas megtekintett allapotában töľténő bérbeadásához, hatérozatlan időre azza| a

feltétellel, hogy a béľlők a leadásra keľĹilő bérleményiiket rendeltetésszení állapotban

éLtađják, és a cserelakás \akhatóvő tételével kapcsolatos miĺszaki helyľeĺállíüás saját

ktiltségen a kijelölt bérlők feladatą melyet megállapodĺísban kĺitelesek vlíllalni.

Felelős: Józsefvĺárosi Gazdĺílkodási Központ Zrt.vagyongazdĺílkodiísiigazgatőja
Hatáľidő: 2017.július 10.



2) A lakasbérleti szetzodés megkötésének fęltétele, hogy a béľlők avisszaadott és a bérbe
adandó lolĺas forgalmi érték hłlanbazeftnek 50 %-ót kitevő 1.464.000,- Ft-ot legkésőbb
a lakasbérleti szerződés megkötésének napjaig megfizetik.

Józsefu arosiGazdálkodásiKözpontZrt.vagyongazdźł|kodélsiigazgatója
2017.julius 10.

felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t a hatźrozat 1) pontja szerinti
megállapodas és bérleti szerződés megk<ĺtésére'

Józsefu áľosiGazdálkodásiKözpontZrt.vagyongazdźlkodélsiígazgatőja
2017. augtsztus 31.

kötelezi 

- 

és fJ hogy az 1) pontban megielölt lakás
birtokbavételét követő legfeljebb 90 napon belül, az általuk jelenleg hasnltůt Budapest
VIII. kerület, Dankó utca ID szźlm a|atqllakĺást ingóságaiktól kiiĺľítve,
tiĺesen adjak le.

Felelős:
Hatrĺľidő:

3)

Felelős:
Hataľidő:

4)

Felelős:
Hat,ĺíridő:

biľtokbavételét követő 90. nap.

A döntés végrehajtásźúvé,gzó szewezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodasi Központ Zľt.

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététę| módjara
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2017 .július 4.

Józsefuĺáĺosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt. v agyongazdálkodasi igazgatőja
a Budapest VIII. keľĹilet, József utca Q szźtm alatti lakás

honlapon
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Ą w ^ilĺÄj.t
Aktualĺzńlási adatlap

ffi Központ Zrt. -Lak1tsgazdálkodási Iroda

Budapest, VIII. kerület
Dankóu.e
353o5ĺolNf4

Település:
,ÍJtca, hánszám, emelet, aj tó :

ľłRSZ:

Az eľeđetĺ éľtékbecslés adatai:
ffiágügyisZakértóKft.
279.269,- Ft/m2
8.240.000,- Ft
2016.09.08
fol6.to.25

Fajlagos forgalmi érték:

Az ingatlan forgaImi éĺéke:
Dátuma:

felülvizss) dátuma:

Bakos István és Bakos I!!yá'*é

Tulaidoniog foľgalmi éľték

6 hón

l fu c-p.T-tzĺv [J -P| A c ( Éorá.. *>ě ve',ę.>Ežs

.z-oĄ+. 
- 0 6.ĺo

*Aktualizált értékek:

J
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Avant.lrrimoMémÖkiés|gazságtigyiSzakértŐĺKft. T: 06-30/908.1995
1031 Budapest, Városfa| koz 5- e-mai|: avantimmo@t.online.hu

I NGATLAN FoRGALMI szAKvÉLEM ÉNY
a BudapestVll|. Dankó u'e

35305/0/A/24 hrsz alatti |akásról

inĺo ottĺ t z'

Budapest, 2016. szePtember 0B'
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Avant-lmmo Mérntiki és lgazságügyi Szakértői Kft. 2

ÉnĺÉrrlÉs| BlzoNYíĺvÁtĺv

A kívüljegyzett lakás forgalmi értékét a fordu|ónapon' az alábbiak szerint á|lapĺtottuk meg:

Ovezeti besorolás: Magdolna negyed

A lakás alapterülete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db

Szám ĺtott fajlagos forga|mi érték Ftlm.

A lakás forgalmi értéke' kerekítve Ft

29,50
Komfortos

1

279269
I 240 000

, \.
3=$łŁ-i łoz\^!

....=............
Bártfai Lász|ó

ok|' Ü. mémök
ingat|anforgalmi igazságügyi szakéĺtó

f-^ 
-ę

* s144 y

fuď.ź

Budapest Vlll. Dankó u. |I 353o5lol N24 hrsz



Avant.lmmo Mérnöki és |gazságĺiqyĺ Szakértői Kft.

1. E.lőzmények

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zÍt' megbízási keretszeződése alapján az

Avant.lmmo Mémöki és lgazságogyi szaĹé'toi xľt. árészÍtette a kívÜtjegyzett ingatlan for-

galmi értékbecslését.

2. Alape|vek, feltételek

- A megbĺzók által rendelkezésre bocsátott adatok vaIódiságát és teIjességét nem vitattuk.

- Az átadott adatok iáđ=ĺie'en tú|jogi természetű vizsgá|at nem történt.

- A vizsgálat soľán az ingat|ant szęmreueieráiei.el ňlnő"ĺtettuk, más je||egű, invazĺv, stati-

kai diagńosáikai vizsgá|at nem töÍtált.
- Potenciálisan veszé|yes koruIményel( anyagok e|őfoľdu|ását nem rogzĺtettük, ezekért, illet-

ve a f elf ed ezesü khö;.ś.ĺir.éđ"''zárertepmért nem viselünk fele|őssé get.

- A forgalmi érték meghatározásanal az ińgáu"n egészben tórténő éňékesítését téte|eztük

fel. Az ingat|ant tenórm"ántes, birtokba veneió á|lapotban értékeltük.

- A szakvélemény kizárólag az ĺ. pontnaíleírt äolra reszűlt, bárme|y egyéb célra történő

ľľ3::lí!til::il:lx"=::Ji:ä.*un mindig eov {9tt jojĺ:ľontra -a fordulónapra- vonatkozik,

mert az érték nagysága folyam"to,"n.uäřo=řri. n befekietok és tulajdonosok az adott va-

gyontárgyat, 
" 

g".:oäi-áói, pólitikai, i"gi kä'n-ŕi"i uáňoia'"t és azezekke| összefüggő koc-

kázatot minden ioopäń6än, úiaou iŃormaciđt uirtoraban másként ĺté|ik meg'

. Minden adat és tény, ami a szarvepmäälä;;ńá, t.gjóbo tudomásuńk szerint helytál-

ló és pontos. relruíätasuk során ". "ř"ä'r'áio-óondo'iagőal 
jáľtunk el, de nem válla|unk

fele|ősséget o|yan adat, vélemenv uaôýJ""sreš pontossä!Żért, amit mások adtak át ré-

]äl:jł"emény kizárolag a megbĺzó részére készü|t, illetéktelenek semmilyen formában

nem használhatják ieT 1fr ńoznätok;yiüä;9.::.?gľ :"ľ a dokumentum részei, sem ege.

sze a készĺtő elózetes írásbeli jóvánagyäśa-nélkiil.-A szakvé|emény a Ptk. 86.s (1-4) bekez.

áése alapjan torvénnye| védett szel]emi a|kotás'

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készĺtoje tanúsítja, hogy az általa tett megállapítások igazak, és helytállóak'

a megbízott tugg"tt"n, és d,liazása 
^",#i.Ĺ1 

;. ň'ř]]"p-.'.a-éhertol. Ávé|eményben foglalt

e|e mzé seket, véleménya|kotásokat a torlatóźo feftéłelek határolják be.

Budapest Vl||. Dankó u. C5305loĺN24 tlĺsz



Avant.|mmo Mémöki és |gazságügyi Szakértői Kff'.

Az épü|et iel|emzői
Szintszám P+F+3em.
Epĺtésiév YY .- .|...é hnmbk}atfelúiítás 2015.

Alapozás
Eíianá|anac fatrarhĺrrrĺń ąĺ a-rkezel TéoIa

ffi csapos fagerendás
záró

Födémek

Tetó kia|akĺtása' héialása nĺaoasteto, 6erép hejalás

ffiVeĘ!ę4É9!ę! Kozepes 55 o/o

ľlorrĺorzati repedések' sri||yedés Hajszálrepedes. ĺeĺuletl repeqęs
\/izo< heiáraf 1 9o mF|nceul|apďa;bqárat r!éggggége--
KozepesPadIás állapota

Elektromos energia Koztizeml nal94éIra Ę9!g59z.!9ry =

ffit<oztawa
kztizemi há]ózatra csatlakoáatvé
KözĹizemi háózatra gsatlakoztatva
Kozüzemi szo|gáltatás

Vĺzellátás
Gázvezeték
Csatoma
Szemétszál|ĺtás

317/10.000

Közüzemi

Elektľomos boi|er 80 l-es

csatlakoztatvé
Koztizemi

Budapest Vl|l. Dankó u. e 53o5lolN24hĺsz
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Avant. lmmo Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kft . 5

A lakás helyiségstruktúráia és felĹiletképzések

Helviséo Padlp Fal Meoieqvzések

Konyha JároIap Csempe + festett
Gáztuzne|y' mosogato' la||

gáz konvektor, bé|e|t ké.
ménvbe kötve

Zuhanyozó - WC Járólap CsemPe + festett
zrlnanratca, kézmosó,
elektromos bojĘr rĄ/c

Szoba l. Parketta Festett
Nincs fűtés,
oa|éria 4,30 m2

Értétmóoosító tényezők

Ertérńovelő tényezők
rlertrórn o s vezearc kq9ęIą9-é-]9!99!9!
Bélelt kéményęlt- .
ľtoszigeteIt ajtó és ab|akok

s. Értem<épzés

5.1. Az ingat|an értékelésének módszere

Az Á||óeszkoz Értékelök Európai Csoportia oEGoVA) ai9n!9sa alapján az ingat|an jellegére

vali tekintettet a piaci ôsi'áńä,onlĺto..oäi"ioi-J.p.ílo_ä,téŔ megáńapĺtás módszerét alkal-

maztuk. Figyelembe;ttük a25t1997. ľill..l.l' ".ńôoosĺto 
32ĺžooo (V|ll' 29.) sz PM, az

54t1gg7-(VIll.1.) rĺrĺ äiándelet, az eů'"|"*'řqięĺ91' lt"ńdards 
(ĚVS) 200.3 és 2006'

évi értékelési szabvány, a Budap.st.,.1äzJetv.erosi Önkormányzat í6i2oo5. (lV' 20.) és a

ńoo"iiio 55/2006 (X|. 15.) rendelet elóírásait.

Az ingat|anor értereiäse 6sszetett ta"ääi. äert helyszini szem|ét tartottunk, fényképeket

készítettünk' szóbeli tájékoztatást raptJňr, rońýgĄndmáný végeztünk, é7. az onkor-

mányzatnál intormaiäää,ř.řä.f",g;ňié.täŕ;;öäľ"ľqgap= 
iéll.".äartuk a NAV ll|etékhi-

vatalĺ, a nyomtatott.!ääz.elektrönikus';äk;ąiřóbáń- t"ll"tľ'"to' valamint a má9 szakcégek

á|tal rendelkezésünkre bocsátott árakat, ě;;Ä;á"i.lmmo rct.äoatuazisának információit.

Az Angol Kirá|yi Vagyonértér<e6r sztiveiJeöä ĺnašl .i9i1i "' ónĺv (open Market Value)

azaz anyílt piaci érté.k az, az ár, amely. os=žegěrt.gy u"gyont*gvoán ua.l,o érdeke|tség mé|-

tányosan, maganjoöi,[,=äá''x"retej"-n rěĚ.*đ.,řźe1-äi"gńáglobb valiszínűséggel elad.

üiä. [pä"toš aŕđ"r versenyeztetésse| állap ĺthato meg.

Fe|téteIei:

- i1"jiĺ:"t151i:'?:':'#ŕ'áĺ."l..v:l*ĺsához figye|embe véve a vagyontárgy je|legét, és a

piaci he|yzetet, essžäni no'"iu.ąđĺ időtartam ál| rendelkezésre.

.tgíri*ľĺ:m::lř"ůĘ[,"ä;:]łxtĘ1iT:egf e|e|ónyilvánossággaltörténik.

- Álta'ánosto| e|téró speciá|is vevői kulon ajän|atot nem veszünk figyelembe.

Vízvezeték a fa!9! k!yu!

Buclapest Vl|l. Dankó u. |D 353a5ĺol N24 hĺsz
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Avant-|mmo Mérnöki és lgazságügyĺ Szakéľtői Kfl. 6

5.2. Érték számítások, takás értékelés

3 4 J
ÉÍték€lendó ĺ 2

"'ry Vl||. Dankó
u-

Vllt. Dankó
tL

Vlll. Mag-
dolna u.

Vlll. Mag-
dolna u.

Vlll. Lujza
u-ą Gím

ą

4

]ga1uaěąg,.ę,,,

Ar (Ft) 11 900 000 I 600 000 10 500 000 10 850 000 I 400 000

NAv |l|eték NAV |l|eték NAv ||leték NAV uleték

t lnformáció forrás
32,00 39,00 rtO,00 35 00

o

7
I

lnoat|an a|aoterülete (m. 29,50 44,OO

Fąj|agos ár (FVm.

lnqatĺan iellege

271 +37 270 455 306250 269231 271 250

onkorm. |akás Th. óíoktak& Th. öÍókľakás Th. öÍók|akás Th. öĺöklakás

TBnákciT TmMkció TraÉkcio TEEakció TEnzakció
o
Á
1ĺ

1,OO 1,00

Tulajdon
1,O0 1,00 1,OO

|\orreKolos tęlty
tnkom. tuhidon Tulaidon Tulaidon Tulaidon Tulajdon

2016-

ĺ'00 1.00 1,00 1,00 1,00

12 KorreKclos teĺlyEzu
2016. 2016. 2016- 2:016. 2016.

13 Elaoastalal lldl ruuPvr r9q

Korrekciós tényezó 1,O0 1,00 't,00 í 
'00

ĺ '00
14

I I 900 000 I 800 000 í0 500 000 í0 850 000 I 400 000

15 306250 269231 271 250 240 000
lE+lń 271 437 270 455

16
HalvszÍni ténvezőR17 ua. ua. ua.

ua. ua.
í8 Elhelyezkedes a Kerulelen

't.o0 ĺ 'o0
1,00 I,OO 1,00

í9 KorreKclos renyezo
rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb Íosszabb

20 Az épÚlet kora' muszarc atlapotą
ĺ.o5 1,O2 í 

'05
1,O2 í '05

21 Korrekciós tényező rosszabbua.
ua. iobb ua.

22 ÉDitleten belüli fe|gés (uttl'
1,00 0Bs í '00

1,00 1,O2

23

24
m26s2 276675 257 oĘ

xonĺgá|t esységąlrqm. 279 428 283977 296 756

25
ua, ua. ua. ua.

KomÍoĺtfokozat, k<izművek26
1,O0

ua.

1.o0 í 'o0
I,OO 1,OU

27

28

Korrekciós tényezó
ua- ua. ua. ua.

Használhatóság, a|apÍajzi kapcsolatok í '00
1,00

1,O0 1,00 í '0o
Korrekciis tényezö

Műszaki állapot
ua rosszabb

1,O2
29 ua. iobb ua.

30 í'00 0,98 ĺ '0o
1,00

31 Korrekqisté1yezll 
-

2908f1 282692 276675
IEłlaz ?792:69 2Í339T|

32 FaJlagos loĺgan|sElEl

Számított forgamlqnt
KeľekÍtett forga|mi ent

!k Ft
dl' Eĺ

a238444
33

s 240 000
34

,l
,,

i

!

i

i

.'i
':j
'llr!il
rilj .:l

i r.l

iłttt:tl.l
;i{
ii
:tl
iiia
i ..'ĺ

I :,!

'l
i

A fe|építmény értéke tartalmazza a tu|ajdoni hányad 3l9nl91számított 
nagyságú fö|dterület

értékét is. Az eHg ŕläi.ůä .äni á éliiliidó ŕereslet'ńiattä ńäszná|t lákásor piacán re-

;i#li növekedés úa|ószĺniisĺthető.

I

r,Ą

Budapest Vl|l. Dankó u. e 35305/0/Á/24 hrsz



Avant. lmmo Mémöki és lgazságiigyi Szakértői Kft.

Az épü|et műszaki ál|apota

Befoglaló épĹi|ęt szerkezđi és
sza ki parĺ elemek megnevezése

Műszaki ál|apot 1nivatkozás: szakvélemény
vagy szemrevóte|ezós) .

Várható fe|újĹ
tás ideje

I Szerkezeti elemek íalapok. föfalak) szemrevételezés KözeDes Ą5 oÁ 5 éven túl

2 Ktizös terü|et, pince szemrevételezés K,özepes 45 % 5 éven tú|

2 Köztis terĺi|et, pad|ás szemreväelezés Közepes 45 0.6 5 éven tÚ|

Ą Közos terület, lépcsőház szemrevételezés Közepes 4.5 oń 5 éven tú|

5 Kĺ}zös teľii|et, függőfolyosók Szemĺevételezés Közepes 45 % 5 éven túl

6 Utcaihomlokzat szemrevételaés Jó60% 5 éven túl

7 Udvari hom|okzat, belső udvar szemrevéteIezés Kĺizepes 45 oÁ 5 éven tú|

8 Fedélszék szemrevéteĺezés Kiizepes 45 % 5 éven túl

I Tetőfedés szemÍevételezés Közepes 45 % 5 éven túl

10 Kéménvek szemÍevételezés Közepes 45 oÁ 5 éven túl

11 Csapadékvíz e|vezetó ereszek szemÍevételgés Közepes 45 oÁ 5 éven tú|

12 Gázbekötö vezeték sz€mrevételezés Megfeleló 5o oÁ 5 éven túl

13 Szennyvíaĺezeték G949Đ- szemÍevételezés Kôzepes 45 % 5 éven túl

A |akás műszaki á|lapota

Budapes.t V|||. Dankó u. O35305/0/A/24 hrsz
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Avant. lmmo Mémöki és |gazságíigyi Szakértoi Kfl .
I

Műszaki leírás, diagnosáika

A lakoház a XX. százade|ején éptilt, zártsoros, keretes beépĺtéssel, tégla sávalapozással,

szigeteletlen, égetett agyagtégla. felmenó falazattal, po,o".,ůu"g közbeńsó., és fagerendás

záró födémszerkezettel. Az utcafronton |inJe i ttĺáiżint +3 emeĺetes, az udvarban foldszin.

tes épuletek vannak. Az épĹilet ho,nlor..äi"t' tetóizárkeze!ýt iutgoľo|yosóit 201S.-ben, állami

és Európai Uniós támogatássa|felújítottát n itiggotolyosót azereszdeszkázat és az eresz-

csatoma jó állapotu. näüiái és a bels<ĺ ńómrolěát va-ko|t, 
"=ĺn"i.ą 

fe|újított. Az épület tetó-

szerkezete fagerendás, á|lószékes. n repc.stĺ Ŕét karú, ĺauzátoá néĺogoit szerkezet. A lakó-

házban |ift nincs' Aää'"ö;-;;;;k"zetek horganľ-ott-"Tll:ľezből készÜltek.

Az épu |et nyĺl ászá räř ä,Ěóí x"*tnen, nőszigételĺ üve.gezésűre cseré lték.

Az épület beál|t, u i"n.'Ě"lo szertezetěxeí śulryeoésre, aiáptorésre, a teherbĺrás csokke-

nésére utalo, azon;;iňä";Ŕ.'a.t igen"y|äl"l"k lFś!?:u*. o |akőház általános ál|apota

a korának megfelelónéljobb. Továbbitoiýamätos ál|agmegórzés, karbantańás szükséges.

AlakásazutcaiAépületbentalálhato.Beiáralaafüooŕi,|o]yosórólnyĺlik,új,fakeretes,hoszi-
getelt Ĺivegezésű něía,"ti áľą9 v9n'.A k*yháĹan róňynabútoľba épített rozsdamentes mo-

sogato, gáztűzhelý éš.ňěr"l,iřđ,"envu" řoiáii tári.gai ĺútórésztilék van. Az elektromos Veze-

tékeket a bérlo kicserélte. A lakásban "í;áä;;;, 
ä vízvezetékeket részben falon kívül vezet-

ték. A szoba utcai, ablaka a régi fa.k..,"tń hóśżgetelt üv"ó;'i:l abjaksz1l]Yak. A trapéz

a|akú szobában nincs ftÍtés. A falak ĺ.-,Ěié 
'.árš'erĺtlen.ä 

ł,3o qr]-es-9aléria 2003-ban

készti|t, engeoerye);ft iéňár"t ń.* áti'ňi. n lár.a't a bértó, eimondása sżerint tulajdonosi

e nged éllyel ro moĺIositätta- n. l akást ko mfortosként értékeltük.

Bérlói információk

A fentieken kĺvÜl érdemi információt nem kaptunk.

a!

Budapest Vlll. Dankó u. eB 53o5tol N24 hĺsz
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Ingat|anje|leg: Három és ännáltöbb |akásos |a 1222-779
Megnevezés:

Jogi rendezettség: 1gn6g2gtt í

Törölve: N

He|yrajziszám: 35305 ĺ A l24

r: lgen

Kozt:N Kult.: N

Az ingatlan postai címe: Budapest V|lĹ ńl.ůl"t T86
Az ingatlanon beltiliépü|et je|: ! Lép.h/Em./Ajtó

Dankó utca

Társasházi alapító okirat szerint - a |akás a|apterÜ|ete:

- közös tulajdoni hányada: 317 / 10000
Lakásból résäu|ajdon:

kor|átozottan forga|omképes a helyi döntés a|apján

va|amennyi közmű 11

L 12'. Lakó helyiségek: szoba: db: 1 L 13. m2: 17,30

L 14. szoba hálófuIkével: db: 0 L t5. nŕ: 0,00

L 76. szoba étkezőftllkével: db: 0 L 77. tt?: 0,00

L L8. szoba étkezófÜ|kéve|: db: 0 L 79. m2: 0,00

LZ0. fé|szoba: db: 0 L27- m2: 0,00

LZz- hall: db: 0 L23. m2: 0,00

L24. lakó előtér: db: 0 L25. nŕ: 0,00

L26. Főző he|yisfu: tajtĄa: étkezőkonyha 2 L 27. m2: 10,30

L28. Egészségugyĺ helyiség FÜrdőhe|yiség: L29. m2: 0,00

L30- Fürdőhelyiség: L3L. n?: O,OO

L31,. WC: db: 0 L32. m2: 0,00

L33. Kozlekedési helyiség m2: 0,00

L34. Tároló he|ýség: db: 1 L35. m2: 1,90

L36. Műterem terÜlete: m2: 0,00

L37. Egyéb helyiség: 0db: L38- m2: 0,00

L39. A |akáshoz tartozó kÜĺső tartlzkodlk: m2: 0,00

L 40. A |akás tertj|ete összesen: 1n2: 29.50

L 41.. A lakás hasznos alapterulete: m2: 29,50

4f



lngatlanje|leg: Három és anná|több lakásos la
Megnevezés:

Jogĺ rendezettsé$: 1ęn6g2gn

1222-779 Helyrajziszám: 35305 / A /24

onkormányzati tu|ajdon : lgen

Rudas & Karig Kft. G/SPÁN Önkormányzati Rendszer 2013R1.oo.0o - Nyomtatva: 2016'09.02. Mohácsi GinaAdatnyilvántartásért fete!ős szemely neveláaĺra;;i- -

Köä:N

IAzingat|anpo.t"l.í'ffi
Az ingat|anon be|uli épÜ|et je|: {J Lép.h/Em./Ajtó

Dankó utca

iĐ

Megnevezés év értékváltoás e. Ft (+ /.) bruttó érték éđvcntéđAL 42.0 |yV szer|nl| oruto erték 0

L 42.1 Bľuttó érték vá|tozás 2006
L 43. Becstilt érték 2013

2232L 44. Allagmutató
4 40-59o/" 50

,$
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Aktualĺzálási ađatlap

Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont zÍt. _ Lakásgazdálkodási Iroda

elt ingatlan megnevezése: I lakás

Az eľedeti értékbecslés adataĺ:
Készítette:
Értékbecslő:

Avant Immo Mérnöki és lgazságügyi Szakértő Kft.
Bártfai Lász]lő

Fajlagos forgalmi érték:
Az ingatlan forgalmi értéke:
Dátuma:
Jóváhagvás (felülvizse) dátuma:

2Í4.389,.Ftlmz
1L.000.000,- Ft
2016.09.08
201.6.10.f5

Budapest, VIII. kerĺ.iletI-Település:
Utca, házszám, emelet, aj tó:
HRSZ:

J ózsefváros i onkormányzat

, 
^, 

G^t*TĹ-ň^,.rl Ąc( ŁkřÉŁ pôrzv.e#s
-z'o4í-- @ a,ĺ"

az abbaĺ rogzített

műszaki állapot alapján készĺilt, az aktudl\zálásáz eredeti érękbecstéssel egyĹitt éľvényes.

ltŁ



Avant.|mmoMémokiéslgazságügyiSzakértőiKft. T:06-30/908-1995
1031 Budapest, Városfal roz s. e-mai|: avantimmo@t-online.hu

ą Z016 *KT 10, 
"'ä,;..'

20lô oKI ĺ 2'

I N GATLAN F o RGALM l szAKvÉLE-!ĹÉNY
a BudapestV||]. József u.e

34892l0lN31 hrsz alatti lakásról

4Đ

Budapest, 2016. szePtember 08'



Avant.lmmo Mémöki és lgazságügyi Szakértói Kff . 2

ÉnĺÉxelÉsĺ B|zoNYĺwÁľtv

A kívüljegyzett |akás forgalmi értékét a foľdulónapon, az alábbiak szerint állapítottuk meg:

tvezeti besorolás: Csamok negyed

A |akás alapterulete m2

Komfortfokozat
Szobák száma db

Számĺtott fajlagos forgalmi érték Ft/mz

A |akás forga|mi értéke, kerekítve Ft

51,30
Komfortos

1 + hálófülke
214389

í1 000 000

e"'Ę*.'uT'lś
BártfaiLászlo

ok|. ü. mémök

ingauanĺoĺgäimi igazsagiigyi szakértó

ő* 
Ĺ"{Đ\

ö 5144 q

@-'sź

43
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Avant. |mmo Mérnöki és lgazságĹigyi Szakértói Kft. 3

1. E,|őzmények

A Jozsefuárosi Gazdálkodási Központ zÍt. megbízási keretszerzódése alapján az

Avant.lmmo Mémoki és |gazságugyi szaré.toi xtĺ ärészítette a kívÜljegyzett ingat|an for-

ga|mi értékbecslését.

2. Alapelvek, feltéte|ek

- A megbĺzok álta| rendelkezésre bocsátott adatok va|ódiságát és teljességét nem vĺtattuk'

- Az átadott adatok iáđiĺt".en túljogi természetű vizsgálat nem történt.

- A vizsgálat során az ingatlant **1"uäi.l.io'ál ňino"ĺt"ttuk, más jellegű, invazív, statĺ-

kai diagňosáikai vizsgálat nem. történt.

- Potenciá|isan veszélyes könjlmények, anyagok elófordulását nem rogzítettük, ezekért" i||et-

ve a felfedezesumđž śžtlr'égó' szárertelémért nem viselÜnk felelősséget.

. A forgalmi érték meghatározásanal az ingá1hn egészben töľténó éňékesĺtését tételeztük

fe|. Az ingat|ant tenérrňentes, birtokba vehetó á|lapotban értékeltük.

- A szakvélemény kizárólag az ĺ. pont6"nl.ił telra készult, bárme|y egyéb cé|ra torténő

T:::ií5#.ľil:l'":::ľ':ä"áh.k mindig eqv {9tt jo9p9ntra -a fordu|ónapra- vonatkozik,

mert az érték nagysága fo|yamatosan. väňo'řŕ. ł befektďĺk és tulajdonosok az adott va-

gyontárgyat, 
" 

g"'ääiäôi, ńóľtirai, i"gi řäňí"'"i;éĺ";áJt és az eżekkel összefüggo koc-

kázatot minden ioořäntňäni ĺjanu ińtoimációi oirtoraban másként ĺtélik meg.

- Minden adat és tény, ami a szarvelemäii;;;;#per, leđňon tudomásuńk szerint he|ytál-

|ó és pontos. rerrůíaiáiuk során 
"= 

.wä,r.áio gonciossag.gá1'iąrtun1'1ĺ"^.l.* vállalunk

fe|elősséget o|yan adat, vé|emenv u"gýJá*']eš pontossái?ért, amit mások adtak át ré.

szünkre.
-Aszakvéleménykizárólagameglizórészérekészü|t,illetékteleneksemmi|yenformában
nem használhatják ieT 1fr ńozr,ätok nyi|vánosságra sem a dokumentum részei, sem ege.

sze a készĺtő elózetes ĺrásbeliiovaľlagŕl:1älĹř,T:Ä."'á.uá"ńeny a Ptk. 86.s (1-4) bekez.

oe'" .iáóían törvénnyel védett szel|emi a|kotás.

3. Tanúsítvány

A szakvélemény készÍtóje tanúsítja, hogy az általa tett megál|apĺtások igazak, és helytállóak'

a megbízott tugg"iiäi, es äijazaśa n",,ř1oän.ä.äF!?F,iŕil e[eKő'. Ävéleményben fog|alt

e| e mzé se ke' ué űä"dň-l koiäoŕ"t u ŕo ĺátóźo f eltéie lek hatá rolj ák be.

Ą.x
-(v
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Avant.lmmo Mérnökĺ és lgazsági.igyi Szakértői Kft . 4

Az épÜ|etiel|emzői
Szintszám P+F+3em-
Éóítésiév XX. sz. eleie
A|apozás Sáva|anozás

Tégla
Fofuzsucg közben@
zĄrĺs

Fuoo őleoes teherhordi szerkezet
Fodémek

ffistető' cserép héia|ásTetó kia|akítása, héia|ása
ĺtĺĺszati aľapota, szemrevéte|ezésse| Gyenge 4o %

t1 ".*'á|rénéÍlés felületi reoedésľtorrĺoxzati repedések, sül|yedés
Vizes' beiárat 1,90 mPlr'ceéllapota, bejárat magaqÉge-

Pad|ás á||apota Gyenge
Elektromos energia
VízeIlátás Kozuzemlnalry

@koztatva
Kozĺizemi szo|gá|Ętá!-

Gázvezeték
Csatoma
śzemétszál|ítás

321l10.000

Kozüzemi

Řl pirosp|om-

csatlakoztatva

Budapest Vlĺl. Jizsef u. 

- 
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Avant.lmmo Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kfr . 5

A lakás helyiségstruktúrája és fe|ii|etképzések

kézmosó, e|ekt-
romos bojler, 6O l-es, da-

łolat< és fűtés nincs

Értcxmooosító tényezők

ErtéknöVeló téÍry€Zg!_- Nincsenek
ll l 

_oilÁatĹc|he|vezkedés. 
lift nincsErtét-csoxkęr'tóś!J94g!-Tonvna es ĺurdőszobai tartozékok rossz

á|laňota, darálós WC ' -

TĄ.^,- nras olombával |ezárva

Ete[ió6os vezetér rĺégv9 .
Fal- és ménnyezet repedések . 'leszakadt

iapéta' iorott gipszkańon, torott ablaküveg

5. Értcruepzes

5.1. Az ingat|an értékelésének módszere

Az Állieszköz Értéxetőx EuropaiC9o-portja oEGoVA) 9j91?'" a|apián az ingatlan jellegére

való tekintettet a piáä-ossiehäsonlíto "oäioio-n-J"p".*ĺęl;egäĺapítás 
módszerét a|kal-

maztuk. rigyelemoál/"ttĺ;,[ . żsn997. ojiií:;j, ' 
"'ňóoo.irő 32ňooo (Vll|. 29.) sz. PM, az

54|1gg7.(V|ll.1.) FM;;.;;noá"t, * =':ö#'vaiu.tion 
st.íoáros (Ěvs) 2003. és 2006.

évi értékelési szabvány, a Budapest,.i';efváľosi tnkormäńyzat 16i2oo5. (lV. 20.) és a

ľiffi:,ľ.ff...f.ĺä,Ł;j.ä$::ľJi.':ľJää1.l1un h"lŁ":li-"zemtét tartottu.nk,, ténvr<1oę!9t

készĺtethlnk, szobe|i tájékoztďást 5"9t"ňř, 
-ňŕ;.,it"nulmanyi végeztünk, és az onkor.

mányzatnál intormái.oälint<. n forgalmi ääů ;äälrän,.a3a5oi.ľótrrasžnarur a ||v lltetékhi-

vataIi, a nyomtatotiŹläi erera,onirus.sär,4řouá1 fe|le|hetó, valamint ".Tá: 
szakcégek

álta| rende|kezésunkre bocsátottárak|. ä;;Ä;á"ilmmo xľt.äatoazisának információit.

Az Angol Királyi Vagyonértérelox sztiveis.eö-e G'cš' i."'in|* óúV (open Market Value)

azazanyĺlt piaciérté.r az, az ár, amelv'oś,ž"gěń.gy u"gyonta.gýoán;+ ęľ:ľltség 
mé|-

ä,ł,"i;í:ľ?^,?ľľľĺ:rľnł:ľi::i:nĺiľľ.:ęľí"gńáň;"uo 
va|ószĺnűséggel e|ad-

ható' A pontos ar c

Feltéte|ei:

:Ť"jä::[?jí1x?'ř".:,#:'r!ä.*v91,13sához figye|embe véve a vagyontárgy ie|Iegét, és a

piaci helyzete., e'ižääi.ňäl'].í'ađĺ időtartam á|l rende|kezésre.

itiĺí#ľĺi::ĺ:::lř"triŁii{;1!"{i!:ľ.'^ľegfelelő nyilvánosságga|torténik.

- Á|talánostll eItérö speciális vevói küloňajänhtot nem veszünk figye]embe.

BudapestV|ll. József u. C4892/0/A/31 hrsz
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Avant. lmmo Mérnöki és lgazságügyi Szakértői Kft. 6

5.2. Érték számítások, lakás értékelés

1 ÉÍtéke|endő í 3 4

z cím Vl|l- Józseí u.

{-
Vĺll. Jozsef

u.
V|l|' József

u-
V|l|. József

u.
Vlll. Német

u.

Vlll. Mag-
dolna u.

Gazdasági tényezők
4 Ar (Ft) 18 400 000 í8 4o0 o00 24 í00 000 17 650 000 I 300 000

t lnformáció Íorĺás NAv l|lďék NAV |||eték NAv |||eték NAv |||eték NAV |||eték

o Ingat|an a|apterÜ|ete (m") 51,30 61,00 55.00 75,00 58,00 32,00

Faj|agos ár (Ft/rrŕ) 310 491 30í 63s 334545 321 333 304 310 290625

A Inoatlan ielleqe onkom. ĺakás Th. örcklakäs Th' ötöklakás Th. öpk|akás Th. óroklakás Th. óÍök|akás

o Az ár ie||eqe TÉEakció TEmkció TEmkcio TEmkció TEnzakció

10 Korrekcĺós tényezó ĺ '0o
ĺ '00

I,O0 í 'o0
ĺ '00

11 Tulaidonioqi viszony tnkm. ü'hidon TUĺajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tuĺajdon

12 Korrekciós tényezö 1,00 í 'o0
ĺ '00

í '00
1.00

13 EIadás/ajánlat időpontja 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 2016.

14 Korrekcios tényefö 1,00 ĺ,o0 1,00 í,00 1,00

í5 Korrigá|t ár (Ft) í8 4o0 000 18 400 000 24 í00 0o0 17 650 000 9 300 000

't6 Korrigált egységár (FVm") 310 491 30í 63s) 3345,ĺ5 32í 333 304 310 290 625

17 IłalwązínÍ łőnwezők
ua. ua. ua. ua. rosszabb

í8 E|helyezkedés a kerü|eten belii]

í9 Korrekciós tényező 1,00 1,00 1,00 í.00 1,O2

20 Az épÜlet kora, músaaki á|lapota ua. iobb iobb jobb ua.

21 Korrekciós tényezö I.O0 I 0,e8 0.98 0.98 1,00

2? ua. jobb jobb lobb ua.

I,O0 0,95 0,95 0,96 1,00
Korrekciós tényezi
Ko.ngát eg},sesé( Ft!d)-- 298 999 301 639 311 62 299 161 2.a6295 296438

Eladhatósági tényezők

26
ua. ua. ua. ua. ua.

1,00 í.oo 1,00 í '0o
1,00

27 ua.
ua. iobb jobb ua.

í.0028 1,00í'0o 0,95 0,96n KorreKclos renyezo
iobb iobb iobb

30
jobb lobb
0,75

?2:6230

o,70 0,70 0,70 u'ÜU

207 122 201 036 200 407 237 150
32 Eoi!.^^. faraa|mi érték {Ftlm. 2í4 389

Í^.ĺarmi Äŕłá|ł Ft ío 998 í52
33

í1 o0o0o034 Kerekített forgalml éÍték řt
{

i . !J^-: L:-..^.| ^lanián 
. 

foldterület
A felépítmény értéke taÍta|mä7ftaa tu|ajdoni hányad alapján számított nagysagu

értékét is. Az rHe iebniä;ó ,'"iint az éreńrcilo ŕeres|et ńiatt a használt lakások piacán re-

á|érték novekedés va|iszíniisĺthető.

Budapest Vl||. József u..-g4892tolv31 hrsz
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Avant.lmmo Mérnoki és |gazságügyĺ Szakértői Kft.

Befog|aló éptiĺet szerkezeti és
szakipari e|ernek megnevezése

Miiszaki állapot 1rrivattozas: szalcvélemény
vagy szemrevételezés)

Várható fe|újí-
tás ĺdeje

1 Szerkezeti e|emek (alapoK föfalak) Szemĺevételezés Gyenge' szigete|és híbás 30 0,6 2-5 éven belü|

2 Ktĺzĺis terĺi|et, pince szeÍnÍevételezés Gyenge 30 oÁ 2.5 éven belij|

3 KÓzös terü]et' padlás Szemrevételezés Gyenge 30 % 2-5 éven belü|

4 Kozös tertilet, lépcsőház szemÍevételezés Közepes 50 % 2-5 éven belül

5 Köztjs tertilet. fiiooőfolvosók szemÍevételezés Gyenge, korrodált 4o oÁ 2-5 éven belül

ô Utcaihomlokzat Szemrevélelezés Gyenge, repedések 30 % 2-5 éven belĺil

7 Udvari homlokzat, be|ső udvar Szemrevételezés Gyenge vako|athiányos 3o oá 2-5 éven belü|

I Fedé|szék Szemrevételezés Gyenge, korhadt 30 oÁ 2-5 éven be|ül

I Tetőfedés szemrevételezés Gyenge. hu|lámos 30 oÁ 2-5 éven belü|

10 Kéménvek Szemĺevételezés Gyenge 30 % 2-5 éven be|ül

11 Csa padékvĺz elvezető ereszek szemrevételezés Gyenge. konodált 20 oÁ 2.5 éven be|ül

12 Gázbekotő vezeték Szemrevé|e|ezés Megfe|e|ö 50 0,6 5 éven tú|

13 Szen nyvízvezeték (közÖs) szemrevé|elezés Gyenge 20 oÁ 2-5 éven be|fi|

Az épü|et rnűszaki állapota

A lakás műszaki állapota

Megnevezés Megiegyzések
Haszná|hatóság

oIo

Nyílászárók Korszeriitlen, gerébtokos, javítás vagy csere 2O 9/o

Belső fe|ü|etképzések, fa|ak Repedések 20 o/"

Hidegburkolatok KorszeriitIen, jav|tandó 2O o/o

Melegburkolatok Korszerútlen, javĺtando 3O o/o

20./,Vĺz és csatornahálózat JavÍtandó. fe|új ítando

Gázhá|ózat Gázlra piros p|ombával lezárva O o/o

Elektromos hálózat Vezeték kiégett 10 o/o

Műszaki leírás, diagnosztika

A |akóház a XX. szá7Ád elején épütt, zártsoros, sarok beépĺtésse|,.1ég|a.sáva|apozással,

szigetelet1en, égetett agyagtég|a ĺermeno iátazatta!, szilárd i<özbenső, ěs fagerendás záró

fodémszerkezette|. n ľt'äg"f"lř"ior acel taňoŕtozotti vb. lemezek. A függófolyosók a|ja |e-

ázoÍt, aszélgerendar řo-rrooátak. Az ereszdeszkázat és az ereszcsatoma kozepes állapo.

tú. Az utcai és a be|ső homlokzat Vakolt, szĺnezett,.szennyezett. Az épület tetőszerkezete

fagerendás, állószeräl. łléó""o ńa,o* ř"iĺ, íár"=áiba befógott szerkezet. A lakóházban lift

nincs. A bádogos szerkezetek horganyzott acé|lemezbőt készü|tek.

n' épú Ěi nýnäszaroi ieói g"ębt.,i"sl fakeretes, egyszeres uve gezésűek.

Az épület beál|t, a tene-rviše6 szerrezetenen =ĺirlyéoe.'", 
alaptörésre, a teherbírás csökke-

nésére utaló, azon^áiiĺó"*iró.á"i igenviđl"l.ŕ n"* |ílhatok A |akóház álta|ános á|lapota

a korának megtelelňélio,'i"oo. ĺoíańĹitäivämatos állagmegózés, karbantartás szÜksé-

ges.
A|akásbejárataalépcsőházbi|nyílik,fakeľetes,tivegezettbejáratiajtajánacé|rácsVan.A
konyhában ronynao-diďńap.'t"tt ŕoz"oańäntés mosogató, és.beépĺtetťe|ektromos tűzhely

Van, rossz alrapotoaň. Á ru,oooooaoaň-ĺđroőkád, kéžmosó, elektromos bojler és darálos

WC tatálható. A csempék he|yenr<ent torottěr<. n' lt"'i tájo|ású szobában parapet gázkon-

Vektor Van beépĺtve. Az egyik ablak üveóěió,ei1, e.gy 9I9ký:mos 
vezeték e|fÜstÔlt. A hálofül-

ke ablaktalan, az e|választó gipszkartont-oeiórtex. Řba.a,at piros p|ombával |ezárták

Budapest V||l. József u. G 4892ĺ0|N31 hĺsz
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Lapszám: '4 ĺ l Törötve: N

lngat|aniel|eg: Három és annáltöbb lakásos |a 11222-13 He|yrajzisám:
Megnevezés:

Jogi rendezettsé9: rendezett

34892 I A 131

Önkormányzati tu|ajdon : lgen

Koä:N KÜ|t.: N

I

Az ingat|an postai címe: Budapest V|l|. kerů|et 1084 JózseÍ utca (.
Az ingat|anon belü|iépÜlet je|:- Lép.h/Em./Ajtő 

-

m2: 51,30Társasházi a|apító okirat szerint: . a |akás a|apteni|ete:

321 / 10000

va|amennyi kÖzmÚ 11

Lt2. Lakó helyiségek: szoba: db: 1 L13. m2: 26,00

LL4. szoba hálóÍti|kéve|: db: 1 L 15. m2: 9,10

L 76. szoba étkezőfülkéve|: db: 0 L 17. m2: 0,00

LL8. szoba étkezőfÜ|kéve|: db: 0 L 19. m2: 0,00

LZO. Íélszoba: db: 0 L?1.. m2: 0,00

LZZ. hall: ĺIb: 0 L?3. m2: 0,00

Lf4. |akl elötér: db: 0 Lf5. m2: 0,00

Lf6. Főzó he|yiség: fajtáia: fózŐkonyha 1 L21. m2: 5,30

L28. Egészségťlgyi he|yiség Fürdőhe|yiség: fürdőszoba + WC 2 L29. m2: 3,30

L30. Fürdőhelyiség: L3T. n?: 0,00

L37. WC: db: 0 L32. m2: 0,00

L33. Köz|ekedési helyiséi; m2: 7,60

L34. Tároló he|yiség: db: 0 L35. nP: 0,00

L36. Műterem terü|ete: ný: 0,00

L37. Egyéb he|yiség: 0db: L38. m2: 0,00

L39. A |akáshoz tartozó kÜ|sö tartÓzkodók: m2: 0,00

L 40. A lakás terü|ete összesen: m2: 51,30

L 41. A lakás hasznos a|apterÜlete: nP: 51,30

4t



|ngatlanjel|eg: Három és annáltobb |akásos |a

Megnevezés:

Jogi rendezettség: 1ęnd92g6

Törö|ve: N

11222-13 Heĺyrajziszám: 34892 l

1 onkormányzatitu|ajdon:

A /31

lgen

Közt:N Kü|t.:N

1

Az ingat|an postai címe: Budapest V|l|. kerü|et 1084 József utca

Az ingat|anon beluli épÜlet je|: O Lép.h/Em'/Ajtó

..:,:a,'

Megnevezés év értékváltozás e. Ft (+ / -) bruttó érték egyen|ege e. Ft

L 4f.O Konyv szerinti bruttó érték 2001 289

L 42.t Bruttó érték vá|tozás 2004 + 1 290

L 42.2 Bruttó érték vá|toás 2005 290

L 42.3 Bruttó érték vá|tozás 2006 + 1 114 1 404

L 42.4 Bruttó érték vá|tozás 2006 1 404

L 43. BecsÜ|t érték 20ĺ3 s 098

L 44. A||agmutató 4 40-59/" 50

Szerződéskötés dátuma Szerződéskötés éńéke Ft Kifizetés dátuma Ftildhivatali átvezetés dátuma

Rudas & Karig Kft. G/SPÁ^J Önkormányzati Rendszer2013R1.00'00 - Nyomtatva:2016.09.02. Mohácsi Gina
Adatnyilvántartésért fe leĺős szeméIy nevelalá[rása:

Adakögzítés 
.

ffi:
AdatellenöŻés

Aláĺras: Kelt.: Aláĺrás:
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