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Melléklet: ingatlan adatlap, értékbecslés

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

ABudapestVIII.kerĹilet,1llésu.I!rszźma|attiłE"sz.-tl,2Omz
alapteriiletű, |l2 szobás, félkomfortos komfortfokozatll, a közös tulajdonból hozzátartoző
108i10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan, a Budapest Fováros VIII.
kerület Józsefuárosi onkorm źnyzat (továbbiakban: onkoľmányzat) hattrozott idejű
lakásbéľleti szerzódést kötött bérlőkkel, lakáscsere jogcímén, amely 201-3. április 30' napjától
20|6. máľcius 31. napjáig taľtott. Béľlők ľészére a lakás 2016. április 01. napjától ismételten
bérbe lett adva hatźnozott időľe szólóan202|. máľcius 3|. napjáig.

Bérlők 2017.július 05. napján vételi szándékný|atkozatot nyrijtottak be Társaságunkhoz a
lakás megvásárlása érdeké,bęn. A kéręle.mhez csatolták az érvényes bérleti szerződést,
va'lamint a héľleti díj megfir'etéséről szĺiló nllllás igaz'o|ŕtst.

A lakás elhelyezkedése HVT teľĹiletet nem éľint. Az épület nenr szęľepel a bolrtásľa kryelolt
ingatlanok listáján. A hźnban taláIhatő lakások és nem lakás céljara szolgáló helýségek
elidegenítésre kijelĺilésre kerĹiltek.

A 44 nlhetétből ĺilló tńrsnsházban 3 cĺb önkormĺinyzati hllajdonťr a|bctćt van, amclyhcz
869/ 1 0.000 tulajdoni hanyad tartozik.

Bérlők kérésére a Grifton Property Kft. (Toľoný Ferenc) 2017. augusztus 09-én elkészítette a
lakásľa vonatkozó értékbecslést, amelyben a lakás forgalmi értékét 6.100.000 Ft éľtékben
határozta meg (305.000 Ft/mz). A megállapított forgalmi értéket a független igazság1lgý
szakértő (Gódoľ Lźsz|ő) 2017 . auguszfus 2I. napjźtn jőváhagýa.



Fentiek a|apjánjavasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá a Budapest VlIl. keľület,
lllés u. 

- 

sztlm alatti lakás vonatkozásában a bérlők részére torténő eladási
ajánlat kikĹildéséhez, az elkészült foľga|mi értékbecslés (ľeleváns adatok az eloterjesztés 1.

számú nrellékletében), valamint az onkormányzat' tulajdonában a||ő lakások elidegenítésérol
sző|o 3512016. (xII.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. {i (1)
bekezdés bb) pontja a|apjćln, a valóságos komfortfokozat szerint félkomfońos
komfortfokozatú lakás esetére irányadó, a forgalmi érték 45 oÁ-ának megfelelő osszegu, azaz
2.745.000 Ft vételár megjelölése mellett.

A bérlok még nem nýlatkoztak arról, hogy egy osszegben Vagy rész|ętfizetéssel szeretnék-ę
az ingat|ant megvásárolni. A Rendelet 16. s (2) bekezdése a|apján, ha a béľlő a véte|árat egy
összegben ťlzeti meg, az (I) bekezdésben meghatáľozott vételár cisszegébőI további 10 %
kedvezmény illeti meg.

II. A beterjesztés indoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozata|ára aTisztelt Bizottság jogosult.

III. A dłintés célja, pénzĺigyi hatása

A lakás éľtékesítéséve| az onkormányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az
onkormanyzat sztlmźra előnycis, -.'t u csokkenő tulajdoni hányaäľa alacsonyabb közös
koltség fizetési kötelezettség taĺtozik. Amennýben a tfusashta valamilyen nagyobb
bęruht.zt'stól dont, annak a költsége is kisebb mértékben teľheli az Onkormtnyzatot.

Az eladással kapcsolatos döntés meghozata|apénzigý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a rendelet hatá|ya a|á tartoző lakások
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja azza|, hogy
egyes fulajdonosi jogok gyakorlására, a rendeletben meghatfuozott esetekben a fulajdonosi
jogokat gyakorló bizottságot hata|mazza fel. A tulajdonosi döntések előkészítését és
végrehajtásźń a fe|ađatta| megbízott vagyonkeze|ő szervezet végzi el. A Rendelet 2. s Q)
bekezdése szerint a 100 millió foľintot meg nem haladó bękĺjltĺjzhető forgalmi éľtékű lakás
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-
testület dönt az elidegenítésľől és az e|adźsi ajźn|at kiadásáról, továbbá dönt adásvételi
szerződéssel, továbbá annak módosításával és megsztintetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékhatáľtól fliggetlenül a Képviselő-testtilet
jogköľe.

A Rendelet 5. $ e) pontja a|apjźn a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti döntése
a|apjtln idegeníthető el a lakás, ha a lakás állampolgári lakáscsere iÍján szetzett
önkormányzati bérlakás.

Az e|ővásáľlási jog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései a|apján történik:



A Rendelet 8.$ (l) bekezdése alapján: ,,A lakást, azLtv.-benszabtiyozolt elővásáľlási jog
a|apján a béľ|ó, valamint a. béľIő hozzájáru|ásáva| egyenesági rokona, öľcikbeÍbgadott
gyeľmeke vásárolhatj a meg.''

A Rendelet 8. s (2)bekezdése alapján: ,,Ha a |akás az źi|am tulajdonából térítésmentesęn
keľtilt az onkormányzat tulajdonába, a bérlők elovásárlási joguk a\apjtn vásárolhatják mcg a
lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése alapján az ęladási ajánlat a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottság döntése alapján adható ki a vevő részére.

Avételttrmegál|apitását a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabt:,|yozzák. A Rendelet 16. $
(1) bekezdés bb) pontja a|apjän: ,,Ha a téľítés nélkül az onkoľmányzat tulajdonába került
lakást az e|ővźsáľlási jog jogosultja vásárolja meg, a véte|ár a Palotanegyeden kívül
elhelyezkedő félkomfortos lakás ęsętén a foľgalmi érték 45 o/o-a.,,

A Rendelet 16' $ (2) bekezdése alapján: ,,Ha a bérlő a vételárat egy ĺisszegben fizeti meg) az
(1) bekezdésben meghattrozott vételár ĺisszegéből további 10 % kedvezmény illeti meg'''

A Rendelet 16. $ (3) bekezdése alapján: ,,Ha a béľlő a véte|źIfat részletekben fizeti, de a
vételźlrhátralékot 5 évęn belül egy összegben megf,lzeti, a fennmaradő vétę|ánészre béľlőt 10
Yo keđv ęzmény illeti meg.''

A Rendelet 19. $ (1) bekezdése a|apjćn:,,A Vételárbő| 5 % engedmény illeti meg avevot,ha a
szerződés megkötését mege|őzo két éven belül állandó lakcímbejelentéssel a megvásárolni
kívánt lakásban lakott és a szętz(5dés megkĺitésekor:

a) nyugdíjas' vagy nyugdíjszeriĺ rendszeres szociális ellátásban részesül, vagy
b) saját háztartásźhan orvos szakértoi bizottsági határozatĺa| igazo|t munkaképtelen, vagy

korl źúo zottan m unkakép e s fo g yatékk al é|o e|tartásáró l gondo sko dik, va gy
c) saját háZtartásában legalább 3 kiskoru gyermek eltartásáról gondoskodik.''

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a d<jntését meghozni szíveskeđjen.

HATÁROZ^TIJAVASLAT

......./2017. (IX.04.) szźm.ű Városgazdálkodási és Pénzügý bizottsági hatźrozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

|.) hozzáiźrul a Budapest VIII. kerület, lllés u.

ĺEł''sz.-ű,2Om2alapterĺi|ętu,1/2szobás,félkomfortoskomfoľtfokozatú,aközös
tulajdonból hozzátartozó 108/10.000 tulajdoni hanyaddal ľendelkezó |akásra vonatkozóan
bérlők részéľe történő eladási aján|atmegktildéséhez, a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat
tulajdonában ál1ó lakások elidegenítéséľől szóló 35/20|6. (XII.08.) önkormányzati rendelet
|6. $ (1) bekezdés bb) pontjában meghatarozottak szerint - az elkésztilt forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 45 oÁ-tpaI megegyezo összegű _ 2.745,000 Ft
v éte|ár ktjzlése mell ett.

Felelős: Józsefuĺírosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. szeptember 4.
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2.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zft.-t ahatározat 1 .) pontja szerinti eladási
aj tn| at k i k ül d é s ére, val anr i nt az adźsv éte|i szer ződé s m e gk ötés ére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási K<lzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f017. oktőber 22.

A dcjntés végľehajtástttvégzó szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási KozpoŃZrt.
A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén az előterjesztés elokészitójének javaslata a

közzététel módjáľa: a honlapon.

Budapest, 2017. augusztus 29.
Bozsik István Péter

v agy on Eazdálko d ási i gaz gatő

KÉszÍľErrE: JozsľľvÁnosl GAZDÁLKoDASI KozpoNr zRr.
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1. szdm melléklet

lllésu.{-

Béľló neve' vételi kéľelem
beny itásának dátuma:

M. ZS. és M. ZS'né
2017. irilius 05.

BéľIó javáľa Íigyelembe vett
éľtékntiveló

beruházás łisszege

Hľsz:

-

Vételáľ
(foľgalmi éľték

45o/o-á.}an):

m2

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiizhetó foľga|mi éľték:

2.74s.000Ft

t20

Komfoľtfokozat
Nyĺlvántaľt.szer

Béľleti díj Ft/ hĺí + Afa:

onkormányzati
albetétek száma

Az ingatlan adatai

Eľtékbecslésben meghatáľozoff adatok

felkomfortos

3.837 Ft

6.100.000 Ft

3(44)

š

Szoba-
szám:

Onkoľmányzati
tulajdoni hányad

,,12

Bérleti díj mértéke:

Fajlagos m2
árz

g,69 yo

kĺlltséeelvtĺ lakbér

Eladást
|<izáró
feltétel

fennáll.e:

305.000 Ft

Esvéb adatok

MÍĺszaki állapot leíľása:

értékbecslés szerint. félkomfoĺto s

rGENN!{

1'.']']]iii-l |r1 : l11 | ' żi.. i

Eľdegenítés
kezdeményezése

Ktiziis kiiltség:

Gľifton Property Kft. (Toronyi Ferenc)
2017 . augusztus 09.

jÓváhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓdor LászlÓ)
f017. auzusztus 21.

onkormányzat
áIta|lbér| k á ta|

Ertékbecslés
készítóje' és dátuma:

5.000 Fr

Béľleti jogviszony kezdete és jogcíme:

2016. április 1'
ismételt béľbeadás

FÍzetésĺ moľál:

mesfeleló
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GRIFTON
- É,Ék"lt ĺ,eotlo,' ap., vrn. k"r, ĺlĺes ufua-asJÍrc,.:_Lr o P::-! Y

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉI{Y

a Buĺiapest YIII. ker.. iiies utcQĺimu lhľsz.|Ilzam *irtn.
onkoľmányzati tulajdon'iűakás foľga|ni éľtěkéľol

Készítette : Toronyĺ x.erenc
Ingatlanforgalmi éľtékbecslő
néYjeärzék szám : 0B{il nw}

Készütt ; t pétđányban

Buđapestn 2017. lugusztus 9.

t{-1 t39 Budapest' Váci ůt 95, ret'l +36 (1) 270 90 B6 Fax; +36 G} z7r 90 87 t.maiĺ: orqo.erty@qrlfton'h.u

Í

ú/



GR IFTO N

, Énolęlt ĺnsotĺan: np., (ltl, ker., luĺ: u:ca|ĺtllł,laus @*ť.( o 9 e r t Y .

ÉnľÉxrlÉs Összľľocl,l'r,l ADATLAP
Az INGATLANFoRGAI,nru ÉnľÉrÉnol

nĺrcľĺzT
Maryari Zso|tné

nłpcnÍzłs ľÁncyĺ
Az értékelt i : lakas

AzINGATLa.ľ cÍľĺn És
Telepiilés (város, kertllet" váľosrész) : Buđapest VIĺt. ker. orcry-neryed
Utcą házszám, emeĺet, ajtó : lllés u

Tulajdonos
Jelenlegi bérlő

ÉnľÉxnlľ Éporxnĺ'tsÉc ;tu

ÉnvÉľyrssÉc számĺtott 180

ELLEMZII

Budapest, 2017. augusztus 9.

Toľonyi Fęľenc
Ingat|anfoľgalmĺ éľtékbe,cslő
uévjegyzék szám: 0345t/2002

BJA7,

Ingatlan típusa
Éptileten be litli elhelyęzkedése
Klzrniĺ.ellátottság
ÉpÍtési technológia
Alapteľiilet
Belľnagasság
Esanęi hányad
Komfortfokozat
TársashŁ telkének terĺilete

Úme|ęt (udvaľi)
villany, víą csatoľna

20 m2

3,5 m
r08/t0.000
félkomfoľtos!
860 mz i

ÉnľÉrcnlŕs *Ęłbefu 05ď.,I|łelĺ:lŤĺ;iii:il;;.;:ĺ'iiil

Énéke|és atkalmaátt módszerę : összehasonlító adatök piaci elemzése

Érteketes foľdulónapia :f0|7, augusztus 9.

MEGÁLLAPÍľoTľ ÉnľÉx
FaJ lagos forgatmi éľték
Az ingĺt|an foľgalmĺ értéke

Az ingatlanh oz tuÍto7ń telekhányad eszmei éľtéke

Az Íngatlan lilwĺdácĺós éľtéke

:305.000,.Fťnŕ
: 6.100,000,- Ft
azaz II atm ilt ió-egl szóza,eľ for int

:1.100.000,-Ft
azaz E glm iIltó - eglszfu ezer lor int

;4.300.000'.Í.t

H.l l39 Budapest, Váci lit 95. ľel.: +36 (1) 270 90 86 řax; +36 (1) 270 90 87 E.maI|t propeńv@orifton.hu
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-1083 

Budapest' Illés utcut".lsb,lua Grĺfton Propeľty
-xľt..t a 1083 Budapest, Illés utcafŕm alatti'-ľsz-ú onkormányz,atl
tulaj donrflszámú lakas éłékelésévęl.

Az ingatlanértékelés céĺja az ingaĺlan foľgalmi éľtéĺu|nek és lilĺvidációs éľtékének a
megcÍllapítdsa,

2. A SZAKÉRTŐI vIZsGÁtAT MTDSZERE

2.1, Az értékelési szabúlJlzal, jogszabóly, amelyneh megfelelően az ěľté.kelés készlł.k

Az ingatlanértékelő adatlap a foľgalmi érték egyszeľiisít,ett dokumęntálási Íbľmában történő

megállapítása. A vonatkozó - a Magyar Ingatlanfoľgalmazók Szö'vetsége szakrnai
bizottsága által kidolgozott . ajánlásoknak megfelelően, az abbaĺr meghatározott eljáľásokat
követve, az Ánóeszkoz Éĺékelők Európai Csoportja (TEGOVA) szakmai útmutatásai

szeľint, az lngat|anjellegére tekintettel a piaci adatok összęhasonlító elemzésén ďapuló
módszert alkalmaztuk. Az értékęlésnél ľrgyelembe vętľĺik a25||997, CXI.I.) PM és az
54ľr9g7, (K.1) FM sz. ľendeletekęt, továbbá a helý Önkormányzat speciális kitétęlęit is.
Az ingatlaĺok értékesítése nem a szabad piacon történik, az e|ađrő nincsęn eladási kényszer
aLatt. Az alkalmązott módszer és a }evont következtetések éľtelmezése ezekben a
jogszabályokban és iľánymutatásokban rögzítettek firyelembevételével, az ott
meghatarozottak szeľint értęndők.

2.2. Á szakéľtőĺ jelentésben hosznóIt értékÍorndk, móďszerek megnevezése

Figyelemmę| az értékelendő ingatlaĺ sajátosságaira, továbbä az értékelés céljfua az
értékelési gyakorlatban hasznalt eljánások közül a vizsgált ingatĺan esetében a piací
ínfoľmaciik elemzésére épüIő összehasoĺtlĺtó módszęľt ďkalmaztuk'

2,3. Helyszíniszemle és időpontja

HelyszÍni szemle időpontj a

2,4. Felhasznátt dokumentumo k

:f0I'1. augusztus 8.

- tulajdoni lap (nem hiteles, 2017. jtilius 18.)

- Tlĺľsasházi alapító okirat (ĺészlet)
tarsasházi szintraj z (részlet)

Az ingat1arľól fényképfelvételek készültek, melyeket mellékletként csatoltunk,

Í
ú/
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H.l l39 Budapest, Váci ťrt 95. rel.: +36 (1) 270 90 86 řax: +36 (l) 27o 90 87 t.maĺ|: oľoo.erty(ôgńfton.Fu
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3.2, Az ingatlan elhe ly ezkeděs e, általúno s leIús a

Az értéke|ésbe vont ingatlan Budapest VIII. keľĹiletébęn, Józsefráľos Orczy.negyed

elnevezésiĺ váľosrészben, az lllés rľtcában, a Kőľis utca és a Kálvfuia téľ kiizött lévő

taľsasház emeletén található. Kömyezetében üĄľsasházas ingatlanok találhatóak, az éptiletek

frldszindén ttibbnyire tizlethelyiségekkel' Ar, utcák bwkoltak, közművęsítettek. A
társasház és a lakás is közm{ĺves. Tömegközlekedéssel a köľnyéken közlekedö

autóbuszokkal, tľolibuszokkď, érhető el' Személygépkocsival legkönnyebbęĺ az Illés utca

felöl közelíthető meg.

3.3 Felépttmény ísmertetése

: Bp,, VtII, keľ', Illés lltca

3. AZINGATLAN ISMERTETÉ,SE

3, 1, I n ga|lan.nyilvd ntałtás i adato k

Telepitlés
Besoľolás
Cím
Helyĺajzi szám
Megnevezése
Terület
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Terhek

Építés ideje
Ingatlan típusa
Építesi mód
alapozás
szigetelés
taľtószeľkezęt
födémszeľkęzet
falazat
tetöszeľkezet
héjazat
ktĺlső felĺiletképzés :

Ertékek ingatlan
kiilső nýlászźtők :

belső nýlĺásaírók :
padozď, btľkolat :

belsö felületképzés:
gépészet höleadók:

: Budapest, VIII. kęr.

: beltęrĹiĺet
:IllésutcaČE
Ű
lakas
2anł
VIII. keľületi tnkoľmányzat, I l I tulajdoní háľryad

1920.as évek
táľsasház
hagyományos, tégla
tégla sávalap, állapotáról nincsen tudomásunk
nincs, vagy utólagos, allapotfuól nincsen tudomasunk
tégla szerkezęt, męghĺbásodás nem lĺíĺható
acélgeľendás fbdém, átlagos állapotban

tégla szerkezeĹ átlagos állapotti
magas tetö, átlagos állapotu
cseľépfedés, átlagos állapotú
kőporos vakolat, átlagos áłlapotban

faszęľkezetű ajtó és ablďś" nyitható és fix fémľáccsal védettek, közepes

állapotuak
faszerkezetű ajtók, közepes állapotúak
beton, jfuólap' paľketta buľkolat, jó állapotu
vakolt, festett, csempézett falak' jó állapotúak
villanybojleĺ

)

H.l l39 Budapest, Váci út 95. ĺel.: t36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 90 B7 E.mal|: prooertv.@oriFon.Ęu
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Az értékelt ingatlant magába foglaló éptilet az l920-es években épült, hagyományos tégla
szeľkezettel, pince + ftĺldszint + 3 emelet kialakítással. A vizsgált ingatlan az Illés utcában,
a Kőris utca és a Kálvaria tér ktiziitt lévő táľsashaz emeletén található, a táľsasháe
fiĺggőfolyosójáÍól iinallÓan kozelíthetó meg. A gáz kivételével minden közľnű adott.
A vizsgďt íngatlan előszoba+konyháľa, fiirđő+wc-re és szobáľa osztott melyek
belmagassága 3,5 m. A szoba belső részén faszerkezetiĺ háli galéľiát épített a béľlő,
melynek teľiiletét a mriszaki kialakíĺísa míatt nem vetttik figyelembe az éľtékképzésnél.
A bejarati ajtó és ablak faszeľkezetű, nýtható és fix fęmráccsal védettek, kcizepes
állapotriak. A belsö ajtÓk faszerkezetĺĺek, közepes állapotúak' A padorat beton, jáľólap,
paľketta burkolat, jó allapotil. A falak vakoltak, festettek, csempézettek, jó állapotť'ak. A
használati meleg vizet villanybojleľ biaosítja. Eryéb gépészeti beľendęzést és hőleadót
nem találtunk.
A vizsgált ingatlant a szemle so
Összességében az ingatlan jó.közepes miiszaki állapotban van.

3.4. Alapter ĺlleli aďatok

Az ingattan hasznos alapterĺileti adatai a mellékelt, ĺészben ellenŐrzött a|aptajzďapjáĺl,
kerekítve kerľltek meghatározÁsra. Az eltęrő kiďakítás és funkció kłivetkeĺében az egyes
funkcionálisan és terĺtletileg, illetve készültségben elhatáľolhatl épiiletrészek alapteľĺileteÍt
a számĺtott hasznos ďapteľĺiletben eltéľő sullyal vetľiik figyelembe.

Ite|yiség-megnewzés
helýségek nefió

atĺpteľ1l|ete, m?

rcfuká|ťnettó
teľ|lletaľánp %

hcIyiségek
re&rk{lt

ďapterüJete'
,

m
tngailan helylségel
tlósnba+konyha 6.78 l00o/o 6^78

Ftlrdó+wc t,35 lctrr'o 1.35

Féhaba r t.90 lWo 1t.90

Összesen 20,03 20,03

[llajdonĺ lap szeľlnti teľĺ|let (ď 20.00 20.00

Áz értékmeghatáľozás soľán fig5ĺelembe vett ľedukált łlapteľiilet összesenl20 Ń,

lĺ
,H'ĺ /u1/

H.l l39 Budapest, Váci út 95. Tel.: +36 (l,) 2.1o 90 86 Faxl +36 (1) 2?B go 87 E.maitl oropertv@grľfton'hu
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-. .'-. telepĺllés

. Utca'házĺzám

- . Épilętenbclĺtlielhdyczkcd{9.'.
Ingadĺn hasznoe 6eg19$!etę ,

Komfoĺtfokozata
Epítét éve

'"- ,. " ..Sł..š9?!Łi,lĘPg!.
E|ađáď ár F.tlľ'^
Etađáe idcie
Öetzchaaonlítô adłt fo'rrása

adasvételi adatait veth.lk

Megnevezés

be.

Áż éŕtéke|e d6
ingerŁu iellcmzđi

Korrekcĺős téĺlycz6lt

-\

Faihgos lđnálađ k (Ft/gp

ethe|yezkedé* (1).

" -. . .ingad*-g{$99 (Q)

has.zaá!$-:tÓoág (3)

tózmiivet kofi ftĺtossá g (4)

. q;ls.3aki$lllPot ({)
thcluezkcdése éofilcrco beÍEI (6)

Korrieált sr1tvozott Átbs clrdási ár ĺpt| ĺłl

.[akaĺ .

'. Bp" v|lt' tę
Dugo.nics utca

. .. ?.ępę!gl ,

58

.,. toglfono"g ..
. .lep .

1i'8l'."*.r!kÉP! ílĘ.p"'
.-, 1.6 900-ľ9

. f01.1

,{datbáás

Á figyel.embc vea aĄruzámok

iĺgątll

1

ć piaci &otekciő méttéIre ösezeaen

KoniłéIt fąÍIaps cbđáei árak (Ft/*z)
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!tĺií.1i.l*iffi
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Összehasonlítő adatok iellemzói

' Lakás

Ęp.' YĄ.l..|.s.'' .

Hock János utca

' 
3.emę!et 

'

47

komfoĺos

..1??4 .

tćgla, ád.agoĺ.áĄ

. 1,6 s00 9q9 .,
.20tr7.

Ađatbázis

f

Száealékot kotĺekđô

289 655

Ĺakás

'- Bp''.VlII. keľ.

.,' . Kőtis utca

. ' , i:ęmglg!.
IV

-,- l..eĺ.ag'
1231

!Éď'ą..ĺ9 áu.

18.550 000
2011

Adatbáeis

.lasqĺ"'to

ľ y'gFb'

.łta.c{'1,{

.. iobĘ,.,
haśoolć
hasonl

řffir
ffi

5
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.,:JY!
.9%

0%

305 459

Szźza|ékos hoaekciÓ

351(Bĺ

jobt-

ł'ąg'"Łb.b

, .h.ągqglĺi'
jotb"

. Ęa'gonlÓ
hasoĺJô

I*kás

. Bp., Vill. ker...

Konĺnyi S. utca

.. . 
3.e"-*"!SJ 

.

59

' .''koĺĺfon9-9 ',
1aż)

$glą' iQ áuąPo1

17 200 000
1 1'l

Ádatbázis

4

0%

289 655

li,.,ji;i;il

:1%

-..1-Y:,..

-...9Y-g.

:5o/:.
.9!p"

0o/o

"s.$

2ď/o

Szĺiza]ékos komkciÓ

265 000

hasonlo

. olsy"-b..Ę.

hasonlÓ

iolE
. iobb
hason]ő

Lakis

'Ęp.'vll]''t"ĺ,
Üllół ť't

' !.Śmgl!!
JJ

. k-qPtu+9s

1?21

tégla, felriiĺtotr áll

i16W-000
2p!1

Adetbáp,js

f,

-r%

333 511

0%

30h

0o/o

ęo/.

-ĺw
0%

Üliĺ;ilÉ..liiłi'ĺt{.' !liłi:i.iÍff

Żtr/q

Szazalékos koľĺekciÓ

291 5?S

' 
hĺ:p,qll

'9ltr.op!
hesoĺllő

'' i;Ĺi
io!.t,

hasoĺrlô

-r%

257750

070

..1:"/:

p%.

-5%

-1%

0%

20%

Százatékos korekciő
477 743

ĺob,b.-
nícľop.Ę
hasođô

-5e/o

n6949

. -5%

-.. 571

0%

.;57o
.:5oh
0"h

i"bF
lobb-

hasoo]Ó

200h

.'lď/o

375 42;9

2ď/o
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Enékclt ingatlan: Bp., Wil' ker., Itlés urc_,b^ (H,,,J r o p e
ON
r ty

A likvidációs éĺték męgállapításánál gyoľs szabadpiaci éĺékesítést feltételezünk. A
megbízl kifejezett kérésének és igényeilrek eleget téve, ae éľtékelt ingatlannál a gyors
szabadpiaci éĺékesítés miatt .30% korrekcíit alkalmaztunk a likvidációs érték
meghatáľozasánál.

4.2 A tdrgví inpatlqnrg,iutó Í?ldtęľillet éľtékěne.k $ółnltdsa

4.3 A tárgvi ił.eatlan forgfllmi éľlékének mególlapítása

A piaci összehasonlításon alapuló megközelítésrę vonatkozóan az a véleményiink, hory
megfelelő számű adat áIlt rendelkęzésiinkre ahhoz, hogy az e módszenel kapott éľtéket
megbízhatónak tekínthesstik.

Az ismertetett módszeľrel és feltétellel a 1083 Budapest, IlIés utcfizám alnttĺ,

'Ehľsz.tt 
önkoľmányzati

piaci értékéĺ:
lakás jelenlegi

6,100.000 Ft-ban,
ATA7.

Hatm illĺó.e g sr'álłzet fo ľĺn tban
hat-ríroztuk meg.

A forgalmí éľték teheľmentes ingatlanÍa vonatkozit és Áľa.t nem taľtalmaz!

Budapest, 20t7. augusztus 9.

Toľonyi Feľenc
In gatla nfoľga|ni éľtékbecslő
névjeryzék szám: 0345ĺ2002

I
"/ĺŕ /t,/ h/-V

sľíftcłrr Prop€rt}' lŕ.{t.

+€&Brĺdapest, Vä'łi "jl ss,----41#-Elrr d apest' vt- r njo'iáľn:.2267sl2ti.ł'ł1\Lre9q*

H.I l39 Budapest, Váci út 95. ret.: +36 (1) 270 90 86 Fax. +36 (1) 270 90 87 E.maĺ|; Dropertv.@qńfton.hu

Ą2-



GR IFTON
Property

5. Specilźlis feltételezések, ko ľllźtozdso k

A megáĺlapított érték az ingatlan forgalomképes, beköltĺizheĺo, teljes peľ., igény- és

teherrnentes álĺapotu tulajdonjogáľa vonatkozik, a helyszíní szemlén megismert ĺĺllapotban.

Az értéke[ö kijelenti, lnogy az értékęlés tÄrgyát képező ingatlanhoz semminemii személyes

és anyagi éľdekeĺtsége nem ffizódik, az á|ta|a meghatáľozott éľtćk semmilyen

összeftĺggésben nincs a megbíási díj nagyságával.

Az értékelést a készítendö szakvéleményben részletesen felsoľolt, kapott szóbeli és íľásbeli

infoľmációk alapjrĄn készítęttiik el. A Megbízs az ĺíltala szolgáltatott és az éľtékelésnél

felhasznált adatok hitelességét és valódiságát szavatolja'

Így a Megbízó
tanulmányozásán
éľvényessége, stb.) nem
korlátozásáľól a tulajdoni
felelősséget nem vďlalunk.

áttal ręndęlkęzesiinke bocsátott iratok, eryéb dokumentumok
fulmenően joei teľmészetťr vizsgďatot (ogcím, vagyonjogok

folytäťtunk, Az ingatlan foľgalomképességének jogi eredetĹĺ

lapon bejegyzetteken tulmenően nincs tudomásunk, de ezért

\.\

A rendelkezesiinkľe bocsátott adatok és információt melyekęt az értékelés sorfui

felhasaráltunk, tudomásunk szerint helytállóak és pontosak, azonban teljes kÖÍii

ellenőrzésilket nem volt ľnódrnkban elvégeani, ezéĺ1 felelősségĹtnk e vonatkozásban

koľlátozottnak tekĺntendő. A szakvélęményhez csatolt iľatok és dokumęnturnok csak az

ingatJan bemutatását szolgálj ák.

Megbízó tudomasuĺ vesz|, |logy az értékęĺő az értékęIést szemľęvételezés és a Megbízó
adatszolgáltatásai atapján kész{ti. Az esetlegesen fennálló, đe szemĺevételezéssel nem

észlelheto értékbefolyasoló tényezőkért az értékelő felelősséget nęm vállal (pŁ:

épĺiletszerkezeti, talajfelszín alatti, stb. problémák).

Az ingatlanon értékelt felépítmények éľtéke magában foelďja az éptilet rendęltetésszsľiĺ

hasanálatĺá'hoz sziikséges felszeľelések, gépészeti beľendezesek éľtékét' đe nem taĺta|maz.za

az adottfrmkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök éľtékét.

Az éĺtéke[és időpontja f0l7. augusztus hó, a kiizgazdasági, jogr foltételek és piaci

viszonyok elóľe kellö pontossággalnem pľognosztizálható változásai módosíthatják' illetve
éľvénýeleníthetik a szakértői vélemény foĺgďmi értékre vonatkozó megállapításait, ezéľt

as értékelós fordulónapját kłivető 6. hónapon túl tÖľténó fęlhasználás e.sę;t'én a megadott

é.ľték fe.ltltvizsgá|ata indokolt.

Az általunk meghatáľozott éľték a fentiekben vázolt feltételeken ďapul, és a Megbízó áltď
megielölt célľa ttiľténő fęlhasalálásban érvényes.

H.1139 Budapest, Váci út 95. ĺel': +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) 270 9o 87 E.ma||l Drppęf,ivqgrifton.hu

4)



GR IFT ON
r'op.erty

MELLÉKLEJEK

Tulajdoni lap
Társashazí ďapító okiľat (ľészlet)

Táľsasházi szintraj z (reszlet)
Fényképek

Térkép

Í
,ľ,/

H.l 139 Buđapest, Váci tlt 95' ĺet'l +36 (1) 27o 9a 86 Faxl +36 (1) f70 90 87 E.maili oľopertv@griftoĘ'tlu
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T árs ashá', ztuląjdont alapító okírat

t, Átaunos rendetłł'ezések

//JóasefuáłosiVagyonkezelőKFT.(1084.3*JFi'Őru.8.sz}WtlankezelőJeaz

ffiffi ffi ą.{i,ŕ!jąľľ ťffi*ľł.;#fu:*nffäĽt
házingatlarrt, amdyet a heM Önkoĺmánpa-t képvisełőtestü|ete l ľĺaĺĺ,o,"taua eildęgenítésre nläoľ - a 1993.t|''' tJoc/Íll. sz' lt ésĺll. azt ľnódosĺto ĺgú' e"ĺx"ľll.-... n a"łĺlöóí.ĺu}a'l u*"-łäňli'ää"ler ahp1án.aJe|en alapÍtó okÍrątban, üovábbá az 19?7. ád 11. sa. tw..bęn és a męlléke|t a|apľaJzokban foglaltalĺnakmęfelelóen Hľsasházá a|akĺtJa át"

A társashaz kErlÖn fulajdonri ingat|anal a közÔs tulajdonba uta|t ingatlanľészekból ho-ttuk tartozó
i||$Í:ffiffiflit"sľ,tt a r,elvőkkJ megkötni teĺ/ezeü' adás-vételi szenőoések ret,-}Ötiäĺň;k"ľrnányaati

ÍM l{ft. Lakás ettdegení!és í Dokumetltáęió s R ends zer

II. A ĺúzös é.s kiÍkÍn ta|$don

valamint"*'ffi 
',#Ínäffi 

Ł:Tfrffľľff ľä,ffÄfu męgállapítása

A. Közös hrlaJdonú Íngatlanĺészek;

t. A tuĘ|đonogt{ľsak közöe fu}aJdonábarr nmra{rrah
a mellékelt teľvęken Htťintetett és a műszaki leÍrásban kÖľii|ŕt

ii]r ] 
j:t,ii]]:l];j'':ri::1.t!]::tľf iłi:i'1)i1]:11:|'i''ii::ĺ 1l-1'.' j',r.]::ć . |'

Telek 860 mf teľüIetteL téglakeritéssd (12.95 frrr};

Az épĚlet alapgása, felmenó fialsaeľkezete, pí0éĺek kéłnénypll|éret és vá}asďahk.szeľkezetet

*:n*l'*umszerlĺezeted 
áthldalások és }Óľáltásot lépcsószeĺkeetdq fiĘgófot}ąsó

Tetőgeľkezet tetóľÉjazattal, kapcsolódÓ épĺiletbádqos szerkezetteĘ

l"^|omlokzatképés. |ábazatul és kapcsołódó épu|etbádogos szerkezette};

Vfä/ę?śték.háló'zat az épülętb€ ra|ó becsatlakozá*| u ffiĘn tul{donĺ ĺüętŐségek |eágazővełetékđg' a kózćls használatÚ helységekvíalezetek berendezäÉ]ä'ä.,.|vénrc';

Szennýaľeeeték-hálóqat az fuüetbe tôrténó becsat}atozágđ a különinetóségęk be(sätjak@ó vęzetékéĺg;

Giáarczeték.há|őzaL az épü|etbe tdľténő bekötéstó| a kü|Ön hrlaJdonĺméróórájáig;

l.

lÍ.

,ĺ|.

,Đ

M.

V.

Vĺ.

tulajdonĺ

ĺlĺetóségek

i
"Íłr /u\/

Vlł.

vlĺl,



,' 

ffifffjffffiffi-i t#ľ:";fi#;#pjb'ffiffi.łäł äĘ

st Fóváľos Józsefuárosl onkoľmánľzatot ll|eti a teńłeken 32. számmalJelölt, Budapest V|ĺ|. ker.

7;-o. u,u,ililtŁJ^8^^ľ] alapteľületri örÔklakás a ho,'á tartozó
élýíďge-kkerés a kózÖs tu|ajdonMl 97/10000 hányad.

32,

ft4 Y'fr [-a'káselídegeĺÍtést DokumenÍácíó s Rendszar J ó z sefa ár o st Önko rmángzat

a kÖaÔsfu|aJdonbó| 22ď10000 hányad.

&đ ós tu]đđonból l 62/ĺ ffi00 hánpd.

16u10000hánpd.

/ŕql.t

33. A BudapęlFóĺáros Józsefuáĺosl onkoľmányzatot illetl a tervekęn 33. vámmal jelÖlt Budapest Vl|I. keľ.

í}-o ",*o!lFts, 99 m2 alapteľületĹr óröklalđs 
.a 

ľreza ,'rt@ó
meľéEh-dyĺségéRe|ásalĺäzÖstu|ajdonból534/10000hányad.

gFóváľos Józsofuáľos| onkoľryíľryzatot itleti ą teľveken 35. mámmal jelölt Budapest Vlí|- keľ.

EĽĽľ l1flIffiffi: xľ ľ|"1ŁlęľffiE%ft "ä'ľľtH-?Jľj

3?. A Budapęt Fóváľos Jórsefvárwĺ Qkory1ánpgtot iłletl a teľveken 3?. s?ámmal jelÖtt, Eudapest Vt|l. keľ.

It* uoq,-, ogffipt*ĺ'letű öröldakás a hozá úarteó mellékhelyíségekke|* 
tffi*ä:ąff#ffiffiřffiffiäffi

.3

41 . A Budapest Fôváros J&sefuárml Qrrtormányłatot illet| a tennkeĺr 41. srámmal Jeltt|t, Budapest Wĺ- keľ.flEĎxmú tulaldonl lapoffibrg. ahtt fufu€tt' termésaetben aBudapest Ýl|l. lĺel.. nesú tulaĺdonl ls
lne' đaw ĺ ę B16ü. abtt ffi.€$r terĺnésaetben a Budapest Vl||' ker., |llés

-pteľůletrlöľöłdalds s hmá taŕtocó me|lékhdýséggel és a

Fóváĺos Józsefuárosi Ônkormánrąatot illetĺ a terueken 36' vámmal jelölt, Budapest Vllt. ker.Ľi?ťäľ'ffi ,Bľ'Ł'liľ.ffi 
Ľ- jäiiEa-ľj;'ľa;'ł'í:

BudapeatVlIĺ. ker. |Ilés u$raul
/ =-Ą)\' r{ -ll
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ĺ 083 Budapest, Illés ut.uTlakás HľszĺI

Környezet utca

A társasház utcai homlokzata A táľsasház bejárata

A tfusashaz kapualja

2017. augusztus 8.

A tĺłrsasház udvara

/ł)



1 083 Budapesl, Illés ut.Ü<ás H.sÜ

A társasház lépcsőháza A uĺrsasház udvari homlokzata

A vizsgált íngatlan frontja A vizsgált íngatlan bejłárata

Előszoba + konyha

f0I7. augusztus 8.
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