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Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pál utca 5. szám alatti, Ítildszinti gépkocsi
tároló e|idegenítésére

Előterjeszto: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrĹ., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Mezei Irén referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
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Tisztelt Y ár o sgazdttlkodási és Pénzü gyi B izottság !

I. Tényĺíllás és a döntés tarta|mának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) tulajdonában
álló Budapest VIII. ker[ilet, Gyulai Pál utca 5. szám alatti, foldszinti,36447l0lNf he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, 35 m2 alapterületű, a közös tulajdonból 34l|,000 tu|ajdoni hányaddal ľendelkezo, udvari
bejaratú garázs _ ftjldhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint gépkocsi tároló - helyiséget az |992'június
1'napjánmegkötött,határozat|anidőreszó|óbér|etiszerződéssel|Emagánszemélybérli
szeméIygépkocsi tárolás céljára.

-érlő,meghata|mazottjatiján2O|7.május|7.napján-tartalmiésformaiszempontbóI

megfelelő meghatalmazással egyutt - vételi kérelmet nyújtott be a fenti címen lévő helyiségre. A vételi
kérelemhez sztikséges mellékletek (nullás bér|eti díj igazo|źs, hitelesített bérleti szerződés) csatolásra
kerültek.

Az éptilet a Palota-negyedben, a Gyulai Pál utcában helyezkedik el. A fijldszinti helyiség udvari' a
kapualjból az épi|et jobb saľkán foglal helyet. A garázs két helyiségből á|| (ra|<tár, garäzs),
belmagassága 3,15 m, buľko|ata simított beton. Közmtĺvek közű| vízvezeték, csatorna, elektromos
vezeték van kiépítve, kiilön villanyóra van felszerelve. A helyiségben fűtés nincs. A bejárást biztosító
fa szerkezetu két szányas kapu vetemedett, nýtása nehézkes.

Az épij'let nem szerepel a bontásra kijetölt ingatlanok listáján. Aházbanta|á|hatő lakások és nem lakás
cé|jára szolgá|ő helyiségek elidegenítésre kij elölésre kerültek.

Az iĺgat|anĺa vonatkozó értékbecslést az EURO-IMMO Expert Kft. (Bács György) készítette el
20|7. május 30-án. Azingattarl forgalmi éÍĺékét 8.000'000 Ft cisszegben (230.000 Ft'lmz) állapította
meg' A független szakértó (Gódor Lász|ő) 2017. jtnius 28. napjan az ingat|an foľgalmi értékét fenti
összegben jőváhagýa.

A nem lakás célú he|yiség esetében a véte|źtr a beköltözheto foľgalmi éľték |00 o/o-a, azaz
8.000.000 Ft.

Az ingat|an elhelyezkedése HVT III' teniletet érint. A Rév8 Zrt. tźrgyi ingatlan elidegenítésének
akadá|yát nem látja, mivel a területre vonatkozőan semmilyen szeľződésben vállalt kötelezettség nincs.

A Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál utca 5. sztlrn alatti, udvari bejaratú, fiildszinti 35 m2 alapterületrÍ
gépkocsi tźro|ő helyiség esetében, a 13 albetétbőI álló társasházban 2 db önkormányzati tulajdonú
albetét van, amelyhez 760/1.000 tulajdoni hanyad tartozik.



A helyiség béľleti díja a béľ|eti szerzoc|éssel egyicle.iĺileg kerĹilt meghatáľozásľa, nlegá|lapílásánál
csokkentő tényező nem lett figyelembe véve. A he|yiség bérleti dijának elnelése évente a ĺbgyasztói
áľindexnek megfelelő'

A helyiség esetében az elidegenités megténilését l0 év tekintetében kell vizsgáIni'
20|.|. évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen:
Avízőráva| ľendelkęző albetét havi kĺjzös költsége:
10 év a|att eléľhető béľ|eti díj (átlag I%o infláciőval számolva):
l0 évre számitott közös koltség (át|ag |oń inflácioval számolva):
Közös kłiltséggel csökkentett bérleti díj (10 évre):
Forgalmi érték:

1.050 Fr
5.135 Ft

131.824Ft
644.682Ft

-512.858 Ft
8.000.000 Ft

Az e|végzett számítás alapjáĺ megállapíthatő,hogy a becsült forgalmi érték meghaladja a 10 évre
számított, kozös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenítés az onkormányzat részére
megtérül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eľedményez, mint amennyi a bérleti díjból 10
éves i d otat am a| att v árhatő.

A fenti ingatlan tekintetében, a benýjtott iratok és az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szolgá|ó helyiségek elidegenítésének fe|tételeirol szóló 3212013' (VII.l5.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: RendeleĐ 5. $ (1) bekezdésében foglalt nem lakás célú helyiség elidegenítését
kizárő ok nem áll fenn. A Rendelet 5. $ (6) bekezdése a|apján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás
céljáľa szolgáló helyiségek _ amennyiben az elidegenítés ezen rondelet alapján elvégzett megtérĺilési
számitás a|apján az elidegenítés javára megtérül és az elidegenítés jogszabályba nem ütközik _ további
kcirĹi l m énye k v izsgá|ata nélkü l e l id e gen íthetőek.

A helyiség elidegenítése az onkorm ányzat számáta előnyös. A hosszú távri vagyongazdálkodási
koncepció szerint az alacsony tulajdoni hányad miatÍ az e|idegenítés elsodleges.

Javasoljuk, hogy a Tisaelt Bizottság járuljon hozzá az ingatlan-nyilvántartásbaĺ36447l0lN2heIyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pál utca 5. szám alatti, füldszinti,
udvari bejtlratu,35 m2 alapterületű gépkocsi taľolóra vonatkozó eladási aján|at bérlő részére töľténő
megktildéséhez, a vételrárnak az ę|késnĹ|t forgalmi éľtékbecslés, valamint a Rendelet alapján a
forgalmi érték 100 %o-ában, azaz 8.000.000 Ft összegben töľténő közlése mel|ett.

II. A beterjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés cé|ja, pénzügyĺ hatrísa

A döntés cé|ja a hosszú távú vagyongazdálkodási irányelvekben megfoga|mazoÍtak teljesítése.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénnjgyi fedezetet nem igényel. Az elidegenités az
onkormányzat szźtmára kedvező, mert az onkormányzat terhére felmerü|ő, az épu|et fenntaľtásával
kapcsolatos közös költség f,rzetési kotelezettsége csökken.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Renĺlelel. 2. $ (1) bekezdés éľtelmében a rendelet hatáIya aIá tartoző helyiségek elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő{estĹilet gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlására, a rendeletben meghatározott ęsętekben a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságot
haÍa|mazza fel. A Rendelet 2. E Q) bekezdés szerint a 100 millió Ft-ot meg nem haladó, forgalmi
éftékii helyiség elidegenítése esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, ezen értéken feliil a
Képviselő-testület dönt az elidegenítésro| és az eladási ajánlat kiadásáról, továbbá dönt az adásvéte|i
szeľződéssel, továbbá annak módosítasával és megszüntetésével kapcsolatos kéľdésekben, kivéve
azokat az eseteket, amikor a döntés az értékhatártól ffiggetlenül a Képviselő{estület jogkore.

A Rendelet 5. $ (6) bekezdése alapján a 3 éven túl bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek -
amerrnyiben az elidegenítés ezen ľendelet alapjan e|végzett megtérülési számitás aIapjźn az



elidegenítéS javára megtérül és az eIiclegcnítés jogszabályba nem ütközik - további körülnrérlyek
v izsgá|ata nélkü l elidegeníthetoek.

A Rendelet l2. $ (1) bekezdés f) pon{ia a|apiźn.l az e|idegenítés elott vizsgá|ni kel| és az e|idegenítésľol
és a véte|áľról szó|ó előteľjesztésnek tafta|maznia kelI az eloteľjesztéstő| számított 5 éven belĹil béľbe
adott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti díjat 8 évre szánrítva, az 5 éven tú|
bérbe adott helyiségek esetében l0 évre számiÍva.

A Rendelet 17. $ (1) bekezdése értelmébęn a helyiség vételára a foľgalmi érték l00 %,-at. Avételár
megfizetése a 19. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján az adásvételi szerzodés a|áírásáva| egyidejű|eg
készpénzben történik. A Rendelet 19. $ (2) bekezdése szerint a vételár egyösszegű megfizetésének
tekintendo, amennyiben a vevő a véte|árat banki hitelbő| fizeti meg. A vevő a te|jes vételáľ
kiegyenlítéséig köteles a bérleti dijat megfizetni. Amermyiben a teljes véte|ár nem kerül
kiegyenlítésre, ilgy a vevő meglévo bérleti szerződése a|apján továbbra is a he|yiség bérlóje marad-

A Rende|et 19. $ (3) bekezdése szerint a vételár banki hitelből torténő megfizetése esetén a 60 napos
fizetési határido az á||ami elovásár|ásijogról |emondó nyi|atkozat határidejének lejátát követő napon
kezdődik.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenitésükrę vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 58. $ (1) bekezdése szerint az ál|am
tulajdonából az <jnkormźnyzat tulajdonába keľült helyiségre a bérlőt elővásárlásijog illeti meg.

A Rendelet 7. $ (1) bekezdése a|apjáĺ a helyiséget, a Lakástörvényben szzbźńyozott e|ővásáľlási jog
alapján értékhatáľtól fiigget|enül a bér|o vásárolhatja meg. A béľlőn kívi.i| más személynek _ a bérleti
jogviszony megszűnése előtt - csak akkor |ehet elidegeníteni, ha a béľlo e|ővásárlásijogával nem él.

Kéľem az a|ábbi határ o zatí j avas 1 at e l ťo gadá s át.

Határozatijavaslat

....20|7 .(. . ). számu Y árosgazđálkodási és Pénztigý bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|) hozzájarul az ingat|an-nyilvántartásban 36447l0lN2 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII' kęrület, Gyulai Pál utca 5. szám alatti, ftildszínti,. udvari bejáratú, 35 m2

alapterüietű,gépkocsitáro|őravonatkozóeladásiajáĺIatbérlőfrmagánszemély)
részére töľténő megküldéséhez, a vételárnak az e|készu|t forgá[mi éľtékbecslés, va|amint az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő 3212013. (VII'l5.) ĺinkormrányzati rendelet a|apjtln a foľgalmi érték 100 %,-ában,
azaz 8.000.000 Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatfuidő: 20 1 7. július 1 9.

2) telkéri a JózseÍVárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szenntt eladäsi aján|at
kiküldésére és az adásvételi szeľződés megkötésére.

Fe|elos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2077 . augasztus 3|.



A döntés végreha.jtásátvégzo szeľvezetí egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zft'

A |akosság széles koľét érintő cĺĺĺntések esetén az e|őterjesztés elokészítőjének javaslata
mődjára: a honlapon.

Budapest, 20|7 ' jtůius 12.

Bozsik István Péteľ
v agy ongazdá lko dá s i i gazgaÍő

a kozzététe|

KÉszĺrpľľe: JózspľvÁnosl GłzoÁlrooÁsl KozpoNT ZRT.
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Azéiéie|atáÍsasás 
_- 

Euro-Immo Exĺ'e't KfI.
Szakértő(k) neve: Bács György

Megrendelő neve:

fUL:ĺ.05.30,

Kauser Kĺistóf

Összefoglaló tábla
Az ingatlan megnevezése: Gépkocsi tároló
Az ingatlan címe: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 5. 'fua' ---

36447/0tN2
34l1000

Alapteľület: J) m-
Foľgalmi érték

Piaci ósszehasonlító megközelítés szerínt: 8 000 000,- Ft
Piaci hozadéki megkĺizelítés szorint: 7 500 000,- Fr
Eryeztetett ( végső ) piacÍ érték: 8 000 000'- ľ.t
Fajlagos egĺezteteIigarázs mf ár 230 000,- Ft/mf
Telekhányad ár 200 000.-Ft /m2 (eszľnei hányad
alapjłá'n), ( telekméret: 790 ĺr'2\.

5 37f 000,- Ft

A garázson értéknijvelő felťtjítás:
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erős keľeslet kÍegłensúIyozott
piac

Az éńékelés 11 számozott oldalon, 1 példrínyban készült.

kín:dląti túIsúIy erős túIWnĺźlat

2. Tulajdoni lap

3. Á,laprajz

4. Taľsasház alapÍto okirat részlet, TÁo.
módosítás
5. Müszaki leíľás

"í 
$g;; g $'d ĺĺ}Ť 1 1i"i áĺĺ'ffi ł ĺ sT i ĺiffi ĺ?ffi

Az ĺngatlan rövĺd távú értókesíÍhetősége
Kónnyen
/0-90 nap/

Atlagos
/90-180 nan/

x Problematikus
11,80-360/

Nehéz
1360-napl

EURO-IMMO Expert KfĹ
1065 Bp. Narymező u.4. Te|: 4t3.7504;413-7505 Fax:343.0674 o.mait: expert@euľoimmo.hu

G

,#
ĺ."



Az ingatlan á|talános beĺnutatása

Az ingatlan címe: 1085 Budapest, Gyulai Páĺ utca 5. ,,fva.''

Helyrajzi szźlma: 3644.|l0ĺAlf

Bej egyzett tu laj donos(ok) : VIil. ker. Önkormányzat

Tulajdoni hányaduk: llr
Esetleges szś|jegy ek taľtalma:

Haszonélvezet, illetve egyéb teľhek:

Bérlő; van

Bérleti szerződés időtaľtama, lejárata: nem lsmeľt

Környezó ingatlanok hasznosítrási formája: emeletes lakóházak, lakások

Elhelyezkedése, civezeti besorolasa: VItr. ker.-,, Palota ,, negyed

Megközelíthetösége: szilard liton, autóbusz, tľolibusą villamos, metľó

Hasznos ítás j elenlegi formáj a: használt gaľázs

Legcélszeriibb hasznosítás : garázs,ruktär

Egyéb értéket befolyásoló köľülmény:

Az adatai
Az épület becsĺilt építésí éve: 1 880

Az utolsó fehijítás éve: na.

Álapozás, szigetelés: tégla sávalap, .

Felmenő fa|azat, ftĺdémek téglą téglaboltozatos - fagerendás

Tetőszerkezęt, héjalás : mageq tető, cserépfedés

Ktilső felülstek: kőpoľos vakolat

Belső feliiletek: vakolt, fęstett

Nvílásáró szęrkezętek ; fa szgrkezetü ablak és bejaľati ajtó

Pađlóburkolatok: s.beton

Köaniĺvesítettség,komfoľtfokozat: vfu-csatorna.ésvillanyvezeték

Szobaszám:

Igényszint általánosan: közepes

Fizikai á|lapot (%): 80%

Éptileten beliili elhetyezkedés : udvari fękvésű

Líft:

EURO-IMMO Expert Kft.
10ó5 Bp. Nagymuző u.4. TeI: 4|3-7504;413.750s Fax:343-0674 o'mail: expert@euroimmo.hu
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l Áz ingatlan éľtékelése

t Az ingatlan rłĺviđ, sziiveges ismertetése
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Táłgyi ingatlan a VIII. keľi.iletben, a ,,Palotď' negyedben, a Gyulai Pál utcában helyezkedik el. Az utóá

kis forgalmú (sétáló jellegrĺ), köľnyezetében a XX. szćnad elején épült ingatlanok találhatóak.

A|okőház 1880-ban éptilt, zártsoru beépítéssel, bęlső udvarľal, 790 m2 nagyságli telken, ęgy ťo és egy

mellék lépcsőhŁĺs kialakítłíssal, pince + fijldszint + 1 emelet, + magastető szintekkel, sávalapra

hagyományos technológiáva|. Az épiilet fiildszintjén 6 db lakłás, ery gépkocsi Ĺáľoló és eg1ĺ

raktrĺrheýiség található. Az emeleten 4 db. lakás van. A pinceszintjén tÓbb pinceľekesz találhatő. Az
épĺilet alatt tégla - kó sávalap készĺilt, a felmenő falazatok anyaga tégla. A fuldszint és a pince feletti

fÖdćm tégla boltozat, a padlás alatti födéru. A fiiggőľtllyosók szcrkezete kő konzolokon vcĺrösmészkő

|emęz. Az épület tetőszerkezete fából készÍilt á]lószékes tgto. ĺ héjalás Bnyege cseľćpfedés. A bádogos

munkĺák horganyzott acéllemezból késziĺltek. Az éptilet a közelmriltban teljesktiríi felújításon esett át jó
műszaki állapotu. A35 n2-es gat6rs, szemben á||va a kapualból az épület jobb saľkán helyezkedik el a

mellékĺépcsőház mögött A gaľázs épület falazott tÉg|a szerkezsttl, félnyereg tetős, nyílászárói fából

késziiltek. Megközetítése a kapuaĺjból az udvaľon át lehetséges. A garázs tettrelyiseges (garázs, raktfu),

belmagassága: 3,l5 m, burkolata: simĺtott beton. A közművek köztil csak a vízvezetéŁ csatoľna és

elękftomos vezęték van kiépítve. Á bejáľfut biztosÍtó fa szeĺkezetů két számyas kapu vetemedett, nyitása

nehézkes. A helyiségben ÍYĺtés nincs. A gaÍázs belső és külső falazatainak lábazatánál felszívódó

nedvesedési nyomok láthatóak' A EzrÍfus ktilön vitlanyórával felszeľelt. osszességében jó

elhelyezkedésĺi, átlagos mrlszaki áLlapotfl, piacképes ingatlan.

EURO.IMMO Expeľt Kft.
1065 Bp. Nagymező u. 4' Te|: 413-7504.,413-7505 Faľ 343.0674 e-mai|: expeľt@euľoimmo.hu



Piaci ł|sszehason|ítő éľtékelés
Piaci iisszehasonlítrĺ adatok

E'|ne|yezkedés

Letres

KeouKatl ataDterutet

1085 Bp. GyutáĺTá
utca 5.

l e|ekméret

vlzsgált
lnoatlan

\r / Klnä|att är

1880.ban ép lt
fÖldsfinti' uÓ/ar|,
kÖzepes m0szaki
á|tapot] e9y19di gépkocsi
|áro|Ó (2 beá|tÓ)

Fa||aqo8 énéK
\oal ÍoíTasa (és
lzonosítÓ.ja)' idópontia

35

t'p. v|ll. ĺ(er,
Nérsánház utca

U

(tná|atl ár

hgatlan l.

A|aoterÜ|et

kb.:í9oG,ban ép0|t

šjzerKezel

fÖ|dszinti,

Meoktze||tés

klrepes
á||apott] egtrodl gépkocs
táro|Ó (2 beál|Ó)

MUSZaKt altaDot

tlneryezxedés
Len ona||o deŕe,s,

]p. V|l|. ker' TiszMse|ć
ielep

udvari

lngatlan ll.

múszak

I

:ot]lét l(ot.e

r 490 000 Ft

KD.:1gzo.ban épo|t
b|dszinť' utca
]ojáratos, kÖzepeś
n0szaki ál|apohi egyed
fpkocsi táro|Ó (1

)eáĺ|ô)

z1.ł ĺ.ruU Fl
Kĺnäĺati adat' 2017.05.
ingaűan.com. m5259s7

Modosltott alapál
kerekílás után

éD|tés évé
eq

ls|tÔtt alaná!

-

lngatlan l.

\_p

15

3p. V|ĺ|. ker. Práter u
]orvin udnar

étén be|Ú|

U

Inffian lll.

.5Y/o

UUU UUU FI

teremgará2s bt,á||6, 2l
Óľás biztonság
gzo|gá|at' kamerÍ
rendszer, táviľánytÓĺ
bejutás (1 beá|ĺó)

333 ijłls Ft

[Klná|at| adat, 2017.05

Iiĺruaťan.com. 
ł23055301

zi'ĺJ 0í,o Ft
I 9U/ Ft

t4

Bp' V|||. ker. Saĺékorr
utca

ĺngat|an lV'

.C7o

-5-/o

!ł(lĺl łxltl Ft

teremgaráus beä||Ó, 24
Órás biaonsági
szolgálat kamera
rendszer, táviránytÓs
bejutás (t beá|lÓ)

? ía 5l.| ŕt

-5"/o

Á|na|a(| aoal' zv1ĺ 'U5
ĺngat|an'com. n2204773

-'lU-/o

fU3 3Ĺ'tl Fl

f'il

lngatlan lll.

5'la

1l

EURG.IMMO Expert KfĹ
1065Bp. Nagymező u.4. Teh 4lT1504;41}7505Faxf 3Ę4674 e-maiL expeľt@euľoimmo.hu

3p. Vlll. ker. Corvir
ŕtánv Sun Resort

(.1

ĺngatlan v.

3 500 000 Ft

u)

)oÍemgaräzs beá||o' 24
5rás biztonvĺgi sŽo|gá|at,
(amere ľendszer,
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]eá||Ó)

z05 ě62 l-t

-'1s'/tr

Á|na|al| 8oat. zU1 ĺ.u5'
in gatlan.oom. I 2329321 6

łt:t.ts Ft

-Đ-lo

\
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t4
ĺ!

.5-lÔ

4 4t'Łj (ruU hl

-set

.J'19 UUU t-l

.?í|9/n

Kíná|atĺ adat. 2017.05
ingatlan, com. 122206832

fzz ő5ĺ ŕ|

-5"/Ô

-5"/o

\

lngatlan V.

lU-/o

-5.Á.

.1ĺlYa

l tí5 29ĺł ł-t

-5"/ĺ

-5"/o

\

-ZgYr
t55 2ttU t-t

\_



Áz ingatlan éľté}rének mcghatáľĺlzĺĺsa

m" Ft|mz =
Ft

ĺi

il
ĺ

ii

35m2x 100%= 35m2
m2 x 1OO o/o 

= m'
100%= m2

35m2x 100/o= 35m2 Ft

Összesen: 35 m2 35 m2 x 230 000 FVm = I 050 000 Ft

Kereken:8.0.- MFt

Hozam elvű számítás

Jetenlegi haszná|at Fajĺagos mennyiség Osszeg

BevéteIek

Meo|évő szerződések szerint számo|va m"x Ft/ma x 12

Pĺaci adatok szerint számolva 35 mz x 1 800 FUrnz x 12 756 000

Kihaszná|tsáo 90 o/o

Fiovelembe vehető bevéte| 680 400 Ft

t

ľ

ľ

ľ

*

ł

ł

ľ

ľ

*

tr

*

ľ

Kdľtséoek

A tulaj{gnos fenntartásĺ ko|tségei Az éves bevételek' ... 3 Yo.a . 2o 412 Ft

Menedzselési kÖ|tséoek Az éves bevéte|ek 2 olo.a 13 608 Ft

Fe|úiĺtásĺköltségalap 
- 

..Pótĺásiktg. 1 %'a 6 804 Ft

Eovéb kt|tséoek Ft

Éves üzemieľedménv 639 576 Fr

Tökésítésiráta 8,5 0/o

Tókésĺtett érték 7 524 Ą24 Ft

Befektetési kiadások (a haszłosításhoz sz0kségeg ľáfordltások Összesen)

Az ingat|an hozadéki éľtéke

EURO-IMMO Expert Kft.
t065 Bp. Narymező u.4. Tek 413-7S04;413-7505 Fax: 343.0674 g.maiL expert@eurolrnmo.hu

Ft

7 500 000

I

$

s:

"fl
4c



PÍaci érték meghatározása

A piaci forgalmi érték meghatározásźlnak szempontjai, a kivá]asztott módszer indoklása

Az ingatlan forgalmi éńékének meghatźrozásánźtl a piaci összehasonlĺtó éltéket 100% sú|yozássa|

vettem figyelembe, tekintettel aľra, hory ez tiikrőzi leginkább a valós forgalmi éĺtéket.

Az ingatlan egyeúetett piaci óĺóke' kcľekítvc (F.t): 8 000 000,-Ft

EURO.IMMO ExpeľtKft.
t065 Bp. Nagĺmező u. 4. Tel: 413.7504;413.7505 Fax:343-0674 e.mail: expert@euľoimmo.hu



FOTOK

06 Á léposőhäz|átképe

EURO.IMMO ExpeľtKfĹ
1065 Bp. Na$rmező u. 4. Te|: 413.7504;4Ł3-1505 Fax: 343-0ó74 e-nnail: expert@euľoinnmo.hn G

Ł
4qt?

03 Á lakóház látké

05 Áz udvari ĺźúképe a garfus elhelyezkedésével



07 A |akőház udvaľi látképe 08 A ganázs látképe

10 Garázs

72Garilzs és Éroló

EURO-IMMO Expert Kft
1065 Bp. Narymezó u.4. TeI: 413-7504ł 413-7505 Fax: 343-0674 e-maiľ expert@euľoimnno.hu
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13 Vízvételi

15 Felszívódó nedvęsedési nvomok a|ábazzffiál 16 Felszívódó nedveseđési nvomok a|íbazaffiá|

I

I

I

I

17 Felszívódó nedvesedési nyomok a|ábaraffiál

EITRO-IMMO Expert Kft. 10
1065 Bp. Nagrme"ző u. 4. TeI: 413.7504;413.7505 F.ax: 343.0674 e.maih expert@euľoimmo.hu i
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