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A Vaľos gazdálkodási és P €nzngy B izottsźry 20 1 7, szęternb eľ 1 1 -i tilésďe

'

Táľgy: Lakás eľdegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladásĺ ajánlat jóváhágyása eseti
dtintés alapján - Budapest YfiI.'keľiile|.Bezeľédj utca 9.]III. em 33'. ' :

Előterjesztő: Józsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ Zrt., Bozsik :]stvián: Péter
v agy ongazdálkodrási. i g,azgatő

Készítette: Hajnĺ rľĺsztina ľefeľěns- :'

A napiľendet nýlvĺános iilésen kell targyalni.
e dontés elfogádasĺĺh oz egyszera szaíazattöbbség szfüséges.
Melléklet: ingatlan adatlap, éľtékbecslés

, Tisztelt Vaľosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bizottság!

I.Tényállásésadiintéstaľtalmánakľészletesĺsmeľtetése

A Budapest VIil. kerĹilet, BezeréĄ utca 9. III. eĺn. 33. sztm aIattí, 34669l0/N34 hrsz..-|'Ĺĺ; 38
m2'alapteriiletű, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozatíl, a közös tulajdonból hozzáiarlo;ző
231/I0,OO0 tulajdoni h.ányáddal rendelkező lakásľa vo.1latkozóan' a Budapest Főváľos.vIII.
keľĺilet Józsefuarosi onkorľnanyzat (továbbiakban: onkonĺranyzat) 20|6. augusztus .22. '

n'apjátőt határozat|an idejű lakásberleti szetzódést kötött V. i. Á. béľlőveljjogutódlás
jogcímén. Néhai béľlő, S. J. és bérlő 2010. marcius 31. napján kötöttek taľtási szęrződést. A
fenti lakásľa vonatkozóan néhai béľlő - mint ekartott - 1987. novembeĺ 23, nap1źľr9l fennálló
bérleti jogviszonya 2016. auguszfus 2I. napjźn bekövetkezietthalźlźxa| meg,'sziĺnt. Igy'a'lakás.: :

o-éŕ1étijogviszoĺýátjo.gutód1ásjogcíńénbér1ő,mint'eltaľtó

Bér1ő 20|7,januáľ 27. napjźnvételi szánđéknýlatkozatot nyújtott be'Társas{gunkho z aIakás
megvásaľlása erdekében, rnelyet jelenleg is fęnntart; A kérelęmhez csatolta az ć:rvéĺyes bérleti
szerződés,et, valamint a béľleti díj megfizetéséről szőló nullás igazo|ást. Béľlőnek f0|7. 

'

szeptembeľéig sem áll fenn béľleti dij tartozása Társaságunknĺál. ' . . .. . .

A..1akás'le1helyezkedése HV{ torületet neĺn' p1int; Az''éptilet nem szeľepel.a bontásra 'kijg,l;$ i:.'. 
' 
. ''

iĺ'@anok..listá1.an'-A,.házbtii:lahálható:.1akĺíśG'ldi.és-..jn.em'.'1aká9...oétj.aľ'a;r
elidegenítésre kijelĺilésre keľültek.

A 37 albetétből ĺílló tĺírsashrízban 5 đb önko,^'uo'yauti'tulajdoĺú]albetét van, amélyhez l ,..'. :.

1.5g6l|O.a00fulajdonihrányadtartozik.'''
Bér1ő kéréséľe az Avant.Immo Méľnĺjki és lgazságpgyi Szakértő Kft. (Bártfai .L,ász|ő) 2017.
mĺĺľcius 13-án elkészítette a lakásra vonatkozó éľtékbecslést, amelyben a lakás forgalĺni

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



ir',i!

'éÍtékét 14.120.000,:Ft éľtékben határozti. még.(371.s5g':ru^,). A megállapított..forgalmi

'.értéket 
ä'fii gget1en.ĺgazság;ĺlgyĹszakértő; (GodoíLászld1z017..április t ĺ.:nápjan jiyąbugíiá..

'_ 1' 
: 

' " 
j

Fentiek alapjan javasoljuk, ho-gy a Tisztelt.Bizottság :jĺárulj oĺ.Hozzá a Budapest VJII' keĺtilet
..Bezerédj utca 9. III. em..33., szĺím.ďatti.lalĺás vonatkozasában.:a béľlo részére Íortéĺo eladási
ajrínlat kikiildéséhez, az e|készĹilt foľgalmi éľtékbecslés (relevĺíns adatok az elíteqesztés' 1.

szźlnűĺ,nellékletében), valamint az Qnkoľmanyzattu|ajdoruíban ál1ó lakások elidegenítéséről
szóló 35120116. (xltr.08.). önkôrmanyzati, ľendélet (a; tóvrábbiakban: Rendelet) 

.1.s;' 
$ ,.(1)

bekęzdés bc) pontja.alapjan', a valóságos komfortfokozat szerint komfoľtos komfortJokov7tű
lakás eseteľe irźnyadő, a forgalmi érték 55 o/o-źnak megfelelő összegú, az,az-7,766.000 Ft
vételĺír m egi elölése mellett.

A bérlő még nem nyilatkozott anól, hogy e'gy összegben vagy rész|etfizetéssel szeretĺé-e az
ingatlant megvásarolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezđése alapjźn, ha a béľlő a vételarat egy
cisszegben fizeti meg, az (|) bekezdésben meghatározoti vételár összegéből további |O' %
k;đvezménľ illeti meg.

II; A beterjesztés ĺńdoka
::A lakás elidegenítésévelkapcsolatos đöntések meghozata|fuaa Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A lakás.éľtékesítéséve| az onkoqĺínyzat' költségvetési bevéJelhez jut. Az elidegenítés az
onkormányzat szźtmźĺta előnyös, meľt a csökkenő tulajdoni hĺínyadra alacsonyabb közös
költség fizetési kötelezettség tntozik. Amennýben a táľsashĺáż valamilyen nagyobb
beruhĺŁásról dönt, annak a kötrtsége is kisebb méľtékben terheli az onkormányzatot.

Aż el ađás s al kapcso l ato s döntés me gllozata|a p éĺzťlgý feďezetet nem i gényel.

elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testtilet gyakorolja .azza|, hogy
. egyes tulajdonosi jogok gyakorlásárą a rendeletben meghatározott esetekben a tulajdonosi

joggkat gyakorló bizott-s'.{g9\.Ęata|mazza fe|. A tulajdonosi dĺjntések előkészítisét. 
'és.végľehĄtäsát a feladattal megbízott vagyonkeze|ő szervezet végzi el. A Rendelet 2. $ (2)

' bekezdése szerint a 100 'mitlió forintot meg nem haladó bekĺiltözhető foľgalmi éľtéktĺ lakás
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló biz'ottśág, ezen éľtéken feliil a Képviselő.. ., testĹilet':dönt az-. elidegenítésľől' es az eladási ajźriat kiadásĺĺľól, továbbá đönt'adásvételi: szerzodéssel, továbbá annak módosítĺísával és megszĹintetésével kapcsolatos kéĺdésekben,

:kivéve azokat az eseteket amikoľ a'döĺtés az ffiékůatrírtóJ fiiggetlenül a Kęviselő-testÍilet. ,,.. .

.. .'.'. Jo8soľe.. 1'

.A Rendelet 5. $' a) pontja alapján a tulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság eseti döntése

.;ąIaýjanidegeníthetőe1a1akás,haabérletijogviszonymĺáť.1egffib.1éÝefennáll.
. Azelővásaľlási jog gyakorlása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezđései alapjźntörténik

.A,Renđelet 8. $ (1) bekezdése ďapjan: ,,A lakást, azLtr..ben szabályozoÍt e|óvásrárlási' jog
: 'alapján a bérlő, valamint a bérlő hozzájźlľu|źisával' egyenesági rokona, öľĺlkbefogadott

gyenneke vásarolh aÍja meg.',
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A'Réndetet 8. $.(2) békezdése alapján: ,,Ha a takás,az'.á|tam ĺilajdonpbgl teĺĺte1..1en.t"sen. '.'.yzry:T ontoň'ĺĺyzat tulajdonábá;a béľlők ďővásáľlási jogut''a|apjan vašaľo1h1tjfü.m''ee'a|' .

...A;.Renđelet,15..$ (1) bekezdés9.alapjrán 'az ęlađźľ;i-.ajź,olat a tulajdonosi'jogo'kät.'gy'ąkqrló..
.'bizo.ttqág

' A vételar. megállapításat alRendelet 16. $ (1)'(3) bekezđése! szab,źűylzztr' A Renđel-et J6.]$
.(1) bekezdés1c) pontja alapjĺán:.,,Ha a téntés nélkiit az ontóľmźnyzattulajđonába'keľiilt
lakást.2z.elóutłsźrlási jog j.ogosultja vásaľolja .meg' a vétęlr{1 a PalotanegyeđEĺl kí.vül

elhelyezkeáő komfoĺos, tisszkomfortgs'lakás esetén a foľgalmi érték 55 %o.a.,,

A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapjźn: ,,Ha abéľlő a vételaľat egy-összegben'.ťrżeti''msg,;az .

(1) bekezdésben meghatźrozottvéte!źr összegébőltovábbi 10 % kedvezményilleti meg.':

.

A Rendelet 16. $ (3) bekezdése alapján: ,łIa a.bérlĺí a vételáľat részletektęn fizeĺ..đ",]1
vétetáľhátralékot:5 éven belül egy összegben megfizeti, a fennmaradó:vétélĺáľľészľe béľlőt,x0
%o.kedvezményi1letimeg.''

.....
A Rendelet 19. $ (1) bekezdése alapjrín: ,,A vétetraľ'bőI5 % engedmény:illeti'm'eg a:vevőt' haa
szetződéś megkötését megelóző két. éven beltil állandó lakcím,bejelentéssel.a.megválaľolni]
kívrántlakásbanlakottésaszeruoďésmegkĺ!tésokoľ:

a) ny,ugdíjas' vagy nyugdíjszeľű ľęndszeľes szociális ellátásban részestil, yagy . 
':

b).saját ház:'rtrtźsźban orvos szakéľtői bizottsági hatźrozatta| lgazolt munkaképtelen' vągy
korláto zottaĺ munkaképes fogyatékkal é1ő eltaľtásráról gondoskodik, vagy

c) saját hźztartttsában legálább ítĺstoru gyeľmek ęltaľtásríľól gondoskodik.''

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAV.ASĹAT

. .. . . ..lf|Il. (ľX.1 1.) számú V źrosgazdźůkodási és Pé nzLlg1bizottsági hatćrozat:
.:

,t V.í,o,g*đá1kodási és Pénzügyi Bizottság úgy döĺ, hogy] .j ., |'. '

|.).hozzájáral a Budapest VIII. keľiileto Bezeľédj utca 9. III. em. 33. szrám alatti,

34ĺ669ĺaĺN34 hrsz.-,ű, 38 m2 alapteľtiletű, 1 szobás, komfoľtos komfortfotozatí; a k6zös

tulajdonbó| hozzźtartoző 23.Ill0.ooo tou;aoni hrányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan

b€ľ!ő részéľe töľtěnő eladási ajźnlat megktildés éhez, a Budaq99t Jozse!ĺáĺosi' .o'nk,o n4anyzat

tulajdonában álló lakások. etidegenítéséről szóló 35lfa.|6. (x[.08.) ,önkoŕmĺányzati ''rend9lej
1.6.''.$].(1) bekezdés bc)::ponajáb:an.'rnegbatározottak...SZ€ľt'[-t.'.-,'..az...ę.!kÉ$gĺi.1ü;..fo''ľg.ptłti

eĺetueöslesbén megállapított foŕgalÍni érték 55 oÁ:-źŇa| me,gs:gyéző'összégÍĺ : 7.766:0a0"Ft

vételaľ közlése me[ótt.

Felelős:]Józsefuáľosi Gazdálkodási Kdzpont Zrt. vagyoĺgazdálkodás i igazgatója
Hatáľidő: znŰ.szeilteĺnber 11. ' '.

M.
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2:).felkéri aJózsefvĺĺŕosi.Gazdálkoausi.rtĺ'poĺtZ4;':t'ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladáśi. łu'ĺ-áiľii'ĺ Ji";vĺu.io.
. ,. .]'ĺ.'álá .lozśéfaro'ĺ c*aĺmoaasĺ.ro7p'oĺiĺ Zrt,.:,agyonga, aas.Huu'ĺaó:2017.októ'h31;:.].....'...'..--'''-]

. ,... . , . . :

e.:dtĺ'htes vegľehajtráśát výgzo'1zewęzétt.9,gség: Józsefrarosi.G. đási Kĺizp.oĺtZrt.., 
,

:. A'.lákósság.5261"' körét ěľintő' dĺintéśek..]ésr.Íén' az ]el.őterjesztés.előkészítojének] javas'lata a

kiívéłétsľ mo dj ar a: a honlapon.
'.....:.:.
Budapest, 201 7. śzepteĺnber 5.

:;; .::
1|]j|.j:jj::;.í



1. szdm melléklet

Bezeľédj utca 9. III. em. 33.

Béľló neve' vételi kéľelem
benvrĺitásának dátuma:

V. I. A.
2017. ianlár 27.

Béľló javáľa Íigyelembe vett
éľtékniiveló

beruházás iisszege

IIľsz:

34669101A1
34

Vételáľ
(foľgalmi éľték

557o.ában):

m2

Az éľtékbecsló által megállapított
bekiiltiizh etó foľgalmi éľték:

7 .766.000 Ft

38

Komfoľtfokozat
Nvĺlvántaľt.szeľ

Az ĺnpátlan adatai

Béľleti díj Ft/ hő + Áfa:

onkormányzatĺ
albetétek száma

Eľtékbecslésben meshatáľozott adatok

komfortos

16.730 Ft

14.120.000 Ft

Szoba-
szám:

s(37)

onkoľmányzati
tulajdoni hányad

1

Fajlagos m2
árz

Béľleti díj mértéke:

|5,960Á

kĺjltséselvtí lakbéľ

Eladást
|<izárćl
feltétel

fennáll.e:

37r.659 Ft

MÍĺszaki állapot leíľása:

Esvéb adatok

éľtékbęcslés szerint, komfortos

IGEN/NEM

Avant.Immo Mérnoki és Igazságiigyi Szakéľtó Kft.
LászlÓ)

2017 . március 13.
jóváhag a: Mozaik 8 Kft. (GÓdor Lász|ó)

20L7. április 11.

Elĺdegenítés
kezdeményezése

Kłiztis ktiltség:

Eľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

onkormányzat
á|tal'lbérl'ó á|ta|

9.933 Ft

1

l

l

I

Béľleti jogvĺszony kezdete és jogcíme:

(Báľtfai

2016. augasztus22.
ioeutődlás

Fizetésĺ morál:

mesfelelo
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Avant.lmmoMérnÖkiéslgazságügyiSzakértöi Kfr. T:06-30/908.1995
1031 Budapest' VárosÍat kÖz 5' e-mail: avantimmo@t-onĺine' hu

|NGATLANFoRGALM| szAKvÉtEMÉNY
a Budapest Vll|. Bezeľédi u. 9' ||l. 33'

' 3466910/A/34 hrsz a|atti lakásróĺ

Budapest, 2Q17 ' märcius 13.

ĺ\
V
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Avant'lmmo Mémökĺ és lgazságtigyi Szakéľtőí Kft'

ÉnľÉxelÉsl B|zoNYĺĺvÁtĺv

A kívĺi|jegyzett |akás forga|miéťtékét a fordu|lnapon, az alábbĺak szerint á|lapítottuk meg;

ovezeti besoro|ás; Népszínház negyed
A ĺakás alapterülete m2

Komťortfokozat
Szobák száma db
Számított fajlagos forga|mi éľték Fťm2
A lakás forga|mi értéke, kerekítve Ft

Az albetétre jutó ftildteriilet nagysága m2

Az a|betétre jutó fĺildterĹilet értéke Ft

38,00
Komfortos

1

37í 659

17,74

2 660 000

-t..=.l$e.'.i )*tvlłł
BártfaiLász|i

okl' ü' méľniik
ingatlanfoľgaĺmi igaŽságtigyi szakéĺtó

f**ti stłł 'ĺ

ęfu-#

Budapest V|ĺ|' Bezerédi u. 9' l||. 33. 34669/0/A/34 hrsz
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Avant.Immo MémÖki és lgazságĺigyi Szakértöi Kft.

í. E|őzmények

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kozpont Zń. megbízási kerętszer:ződése alapján az
Avant.tmmo Mémöki és lgazságÜgyi Szakértöi Kft. elkészĺtette a kívĹiljegyzett ingatlan for.
ga|mi értékbecs|ését.

2. Alape|vek' feltételek

- A megbĺzók á|ta| rendelkeaésre bocsátott adatok valódiságát és teljességét nęm vitattuk'

- Az átäooĺ adatok rögzÍtésén tú|jogi természetĺi vizsgálat nem tortént.

- A vizsgálat során ai ingattant szemrevéte|ezéssel minósítettĹik, más je|legű, invazĺv, stati.
kai diagnosáikai vizsgá|at nem trńént'
- Poteňciá|isan veszđyes korĹi|mények, anyagok etőfordulását nem rögzítettük, ezekért, il|et-

ve a felfedezésükhÖz šzÜkséges szakértelemért nem viselünk fe|e|ősséget.
. A forga|mĺ éľték meghatározásáná| az ingatlan egészben.történő éľtékesítését téteĺezt{lk

fel. Az řngatlant tehermentes, birtokba vehető á||apotban éńékeltÜk.
- A szakřé|emény kizárólag az 1. pontban |eírt cé|ra készÚlt, bárme|y egyéb célra tôľténő

telhaszná|ása nem engedélyezett.
. A szakvé|eménybenšzerepw érték mindig egy adott időpontra .a fordu|ónapra- vonatkozik.

mert az érték nágysága folyamatosan váttozik. A befektetők és tu|ajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazbasági, pô|itĺkai, jogi kórnye1eJ változását és az ezekkel összefÜggő koc.

řázatotjninaen-időpontĚan, Újabb infórmációk birtokában másként ĺté|ik meg. Az értékbecs.

lés változat|an miiszakitarta|om és körÜlmények esetén 180 napig használható fel.

- Minden adat és tény' amĺ a szakvéleményben szeľepe|, legjobb tudomásunk szerint helytál-

ló és pontos. Felkuiatásuk során az elvárható gondossággal jártunk el, de.nem vál|a|unk

felelősséget olyan adat, vélemény vagy becsĺés pontosságáéľt, amit mások adtak át ré-

szĹinkľe.
. A szakvélemény kizárólag a megbĺzó részére készilłt, iltetékte|enek semmilyen formában

nem használnatják fet' Neň ľrozhátÓr nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé.
sze a készÍtő etBzetes íľásbe|ijóváhagyása nélkill. A szakvélemény a Ptk. 86.$ (14) bekez.
dése alapján törvénnyel védett szellemi a|kotás'

3. Tanúsífuány

A szakvé|emény t<észítője tanúsĺtja. hogy azátta|a tett megál|apítások iga{?k, és he|ytállóak,

a ňJluĺzott fÜggetlen' es oĺjazaśa nem fĹlgg l qgoá]lryltott értéktól. A véleményben fogla|t

elemžéseket, vďleménya| kotásokat a korlátozó feľtéte|ek határo lják be.

4. Az ingat|an |eĺľása

Köľnyezet
Beépítettség Zártsoros
Utca burkoláta Aszfalt
Járda Aszfalt
Par|ĺo|ás Utcán
Kazösséoĺ köz|ekedési męgá||ó 5 oeľcen be|iil eléľhetÖ

Rtapeilatást szo|gáló bevásárlási |ehelQqĘ 5 percen be|ülelérhÉÖ
Körnvezeti terhelés Méľsékelt

Földterü|et
Te|ek területe 768 mz

Felszine Sík, épü|ettel bekerĺtes
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Avant. |mmo Mérntki és tgazsägĹigyi Szakértői Kft.

Az éptiletiellemzői
Szintszám P+F+3em.
Éoítésiév XX. sz. eleie
A|apozás Sávalapozás
Fĺiooőleoes teherhordó szerkezet Tégla
Fodémek Poroszsiiveg kÖzbenső, csapos fagerendás záró

Tető kĺalakítása, héja|ása híaq astető, cserép héjalás

MűŚzaki á|lapota' szemrevéte|ezéssel Gvenoe 40 ľo

Homlokzati ľepedések, sĹillyedés Haiszálreoedés. fe|ületi repedés
Pince á||apota' beiárat magassága Mzes. beiárat 1.90 m

Padlás állapota Gyenge
Eĺektľomos eneľgia KozĹlzemi há|ózatra csatlakoztatva
Vízel|átás KózĹizemi hálózatra csat|akoztatva

Gázvezeték Kozĺizemi há|ózatľa csat|akoáatva
Csatorna Köziizemĺ hálózatra csat|akoztatva

Szemétszál|ĺtás Kozüzemi szo|gáltatás

A |akás iellemzői
Kozos tulaidonĺ hányad 231/10.000
Alaptenllete 38.0 mz

Be|maqassáqa 3,0 m
Szobák száma 1db
Táiolás Udvari
EoĹileten be| Üli elhelyezkedése Rossz
Komfortfokozat Komfortos. szem|e a|apĺán

Tulaĺdonos Bo. V|||. keľ. tnkormänyzat1l1
Bérlő Vĺzvári |rén Agnes
Elektromos energia Közüzemí hálózatľa csat|akoztafua, mérölra van
Vízel|átás Klzijzemĺ hálózatra csatlakoztatva, vĺzóra va n

Fiités Gázkonvektor
Melegvíz Gáz falikazán a konyhában és a fÜľdőszobában

Gázvezeték KÖzüzemi hálózatra csat|akoztatva, méľőlra van

Csatorna Közilzemi há|lzatra csatlakoztatva
Szemétszál|ítás KözĹizemi szo|gá ltatás

A|aprązie|térés A konyhából kamĺát vá|asäottak łe, a furdő- Wc bejára-
ta a szobából van

Fe|ü|etképzések típusa Korszerätlen
Felĺ.iletképzések állapota Lelakott

\\\N\
.t-\)
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Avant.|mmo Mémöki és |gazságt}gyĺ Szakéľtói Kft

A |akás he|yiségstruktúrája és Íeliiletképzések

Értélĺmódosĺtó tényezők

Értékntlve|ő tényezők Nĺncsenek

Eľtercsoknentő tényezők llt. emelet, lifr nincs
Udvarifekvés
Szobából nyĺló fĹirdószoba

s. Éľtékképzés

5..ĺ. Az ingatlan éńéke|ésének módszere

Az A|lóeszkoz Értérelők Európai Csoportja (TĚGOVA) aján|ása a|apján az ingatlan je|legére

va|ó tekintettel a piaci összehason|ítl adatokon a|apu|ó érték megá|lapítás módszerét alka|-

maäuk. Figyelembe vettĹik a25Í199?. (Vl|l. 1.), a módosító 3u20o0 (V||l' 29.) sz. PM, äz
54t1gg7. ĺvíll'ĺ.l FM sz. rende|et, az European.Va|uation Standards (EVs) 2003.2a12' évl
értékelési szabvány, a Budapest, Józsefuárosi Önkormányzat 16ĺ2005. (M. 20') és a módo-

sĺtó 55/2006 (xll. 15.) rende|et elóírásaĺt.
Az ingat|anor ertereÉse osszetett feladat. Ezért helyszĺni szemlét tartottunk, fény|ĺépeket

részÍtettunk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, kömyezettanulmányt végeztünk, és az onkor-
mányzatná| iníoľmá|ódtunk. A forgalmi érték megá|lapításához fe|használtuk a NAV |lletékhi.

vatali, a nyomtatott és az elęktronikus szaksajtóban fel|e|hető, valamint a más szakcégek
álta| rendeikezésĹinkre bocsátott árakat, és az Avant'|mmo Kft. adatbázisának információit.

Az Angol Kiráĺyi Vagyonéftéke|ők szovetsége (Rlcs) szerint az oMV (open Market Value)
azaz Jnyĺ|t piáci érték aZ', azár, ame|y összegéľt egy vagyontárgyban való éľdeke|tség mél-

tányosań, magánjogi szeződés keretében készpénzéľt a ĺegnagyobb valoszínĹiségge| e|ad.

nató. R pontos ár csak versenyeáetésselá|lapitható meg'

Feltéte|ei:

- Az eladó hajlandó az e|adásra'
- Az adásvétbli targya|ások |ebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy je|legét, és a
piaci he|yzetet, ésszeľű hosszÚságú időtartam ál| rendelkezésľe'
- A tárgya|ás időszakában az érték nem vá|tozik.
. A vagýontárgy szabadon kerül pĺacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággalttirténik.
- Általáńostol éltero speciális vevői kijlön ajánlatot nem veszÜnk figye|embe.
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Avant.|mmo Mémöki és |gazságogyi Szakértői Kfr. 6

5.2. Érték szánlĺtások, |akás éľtékelés

I Értékelendö 4 f 3 4 5

3 .Gazdaságł tényezőĘ'
4 Ár(Ft) 17 000 000 13 400 000 19 900 000 I 1 300 000 1 1 200 000

5 tnformácil foľrás NAVl||éték NAv ||lg|ék NÁV |lłe{ék NAv IllđBk NAv |||dék

o |nqat|an alapteíiilete (m. 38,00 46,00 34,00 52,00 29,00 29,00

Fai|agos ár (Ftlm" 3u4Ą7 369 565 394 118 382 692 389 655 386 207

at Ingatlän Fĺlége Ön|(om. |akás Th' ö'ók|8xás Th. oröklekés Íh. ÖrÖkJakág Th' ÖÍĚklaxá6 Tit ÔÍök}aká6

o Az áľ ielleqe Tíat'zŹk'r TraEäkció TrilzákcĺT Tmnzakdó Tŕanákdó

10 Korrekcĺós tényező 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00

lĺ Tulaidonjogi viszonY ÖnkoÍn tuhidm Tulaidon Tuĺajdon Tulaidon Tulajdon Tulajdon

12 Korrekciós tényezó 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13 E|adáďaĺánlat idópontja 2017. 20ĺ6' 2016. 2016. 2016. 2016.

14 Koľrekciós tényező 1,00 Í'00 í.00 1,00 1,00

í5 Koĺľĺsált áľ (Ft} ĺ7 000 00o 13 400 000 ĺ9 gm 000 1Í 300000 1 1 2Ü0 000

16 u44É.7 369 565 394 ĺ18 382 692 389 655 386 207

17 Helyszlní tényeziíR
18 t|helyezkędés a keÍillete|.t bt|Ü| ua. ua. ue. ua. ua.

19 Korĺekciós tényezó 1,00 1,00 r,00 ĺ 
'00

1,00

20 Az épÜ|et koĺa, müszaki á||apota ua. ua. ua. ua. ua.

?1 Korrekcios tényezó 1,00 1,00 1,00 r,00 1,00

22 Épüĺéĺén beĺtil| felś,é6 (ut€ĺ' udvaÍl, äm') jobb iobb ua. ua. jobb

23 Korĺekciós tényező 0,98 0,98 1,00 1,00 0,98

24 Korrigá|tegysąŁfgm, 379 848 362174 386 235 382 692 389 655 378 483

25 Eĺadhatfusági tEnyezők

26 Komfortfokozat, klzmävek ua. ua, ua. ua. ua,

27 Konekciós tényezö 1,00 ĺ 
'00

1.00 1,00 1,00

28 Haszná|hätóság, aĺapÍájä kapcso|atok jobb jobb jobb ua. jobb

29 Konekciós tényező 0,98 0,s6 0.98 1,00 0,98

30 Mt]szaki ál|apot ua. ua, ua. rosszabb jobb

31 Korrekciós tényezo 1,00 Í 
'00

1,00 1,02 0,95

32 ráĺlagos forga|mĺ órték (Ft/m1 37í 659 354 930 378 51 í 375 038 397 448 352ś7

21 Számĺtot forgďmi éľték Ft í4 í23 0.|4

u Kerekített forga|mi értěk Ft

A felépĺtmény értéke taĺta|m+zła a tulajdoni hányad a|apj11 számĺtott nagyságú foldterĹilet
.e'teńei 

is. ni rHB jelentéie szęrint az éténkülő kereslet miatt a használt |akások piacán re.

álěľték növekedés valószĺnĹisĺthető.

b\
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Avant. l mmo Mémöki és l gazság ü gyi $zakértói KfŁ 7

5.3. FiildterĹilet śrtékelés

lerulet fajlagos érték FVmz
2 661 120Terület érték (számított) Ft

TerÜlet érték kerekĺtve Ft

Az épii|et mĺiszaki állapota

1 Szerkezetl e|emek (a|apok, fófa|ak) szeÍfiÍEvételefés Gyęnge, szigete|és hibás 30 % 2.5 éven belü|

2 KözÖs tertl|et, pĺnce Szemĺevételezés Gyenge 30 % 2-5 éven belĺll

3 KözÖs terület. pad|ás sz€mr6véte|6zós Gyenge 30 % 2.5 éven beltil

4 Klzts terület, lépcsőháą szemÍevéte|ezés Gyęnge 30 % 2.5 éven belt.lĺ

Ę KtzÖs terĺltet, függőfolyosók szemÍevétBĺezé3 Gyenge 30 % 2.5 éven belÜ|

6 Utcaĺhom|okeat szsmře^/éte|ezés Gyenge 30 7o 2-5 éven be|ül

7 Udvarĺ homtokzat, be|só udvar szemrevét6leaÉs Gyenge 30 oó 2.5 éven belü|

I Fedélszék szemÍevétE|ezés Gyenge. 30 % 2-5 éven be|tjl

I Tetófedés szemľevéteIezés Gyenge 30 % 2.5 éven bel0|

10 Kémények SzemrevéteIezés Gyenge 30 % 2.5 éven be|tj|

11 Csapadékvĺz elvezetŐ eľeszek szemrevételezés Gyenge 20 % 2.5 éven be]Ü|

1Z Gázbekötó Vezeté|( szémrevéte|ezés Megfę|e|ö 50 o/o 5 éven t'Jl

13 Szennwĺzvezeték (kÖzÖs) szemÍevételezés Gyenge 20 % 2-5 éven beĺül

A |akás múszakĺ állapota

BudapestV||ĺ. BezeľédÍu. 9. lll' 33' 34669/0/A/34 hrsz
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Avant.ĺmmo Mérnokĺ és lgazságűgyĺ Szakértlĺ Kft.

Miĺszakĺ |eĺrás, diagnosztĺka

A |akóház a XX. század e|ején épÜ|t, zártsoľos, keretes be-épĺtésse!' t*g!9 sávalapozássa|,

szigetelet|en, égetett agyagtégu felmenő fa|azattal,. poroszsuveg kozbenső, fagerendás zárô
iodémszerkezeřtel. A t-ĺrcgőfo|yosók acél tartók közotti kőlernezek, tÖbb helyen leáztak. Az
ereszdeszkázat korhadtlŁ ereszcsatoma kozepes á|lapotú. Az utcajés a belső hom|okzat

vaĹolt, úĺnezett, vakolaihiányos' Az épÜlet tetószerkezete fagerendás,. ál]oszélĺes' A |épcső

három karú, falazatba befogótt szerkézet. A |akóházban |ift nincs. A bádogos szerkezetek

hoľganyzott acél|emezből készĹi|tek.
nz äpuĹ:t nyílászárói régi, gerébtokos, fakeretes, egyszeres üvegezésűek.
nz éiutet beáltt, a teheiriišelő szerkezeteken silllyedésre, alaptörésľg. a teierbírás csokke.

néséie uta|ó' azonnali beavatkozást igénylŐ jelek nem láthatók. A lakóház álta|ános állapota

ä táranax megfe|elóné| rosszabb' ľołauni fo|yamatos á|lagmegőrzés, karbantańás szüksé.
ges.

A |akás tulajdoni lapján .teĺÜlvizsgáIat alatt'. szerepe|. A lakás bejárďa a ÍĹlggtĺfo|yosiro| nyĺ.

]ik, fakeretei, uvegeiett bejárati á;ta;a van' A konyhában konyhabút91bc énítelt rozsdamen.

t"ś ńó'og"tó' gaňĺzhely és fatĺ gázoo;ter van, A konyha !átsó részěbö| kamrát vá|asztottak

|e. A fÜrdőszoba a szooábót nyílik. A me|egvizet fa|i gázboj|er szolgáltatja. Az udvaľitájo|ású

szobában parapet gázkonvektor találhati'
A takart väzetéľen feÚjításáról nincs infoľmációnk, állapotuk vé|hetően az épĹilet korának

megfele|ő. Az ingatlan megfele|ő forgalmi értéken piacképes'
R ĺilla;ooni |apoń az eszmli nányaď2sĺ/1o.o00, az A|apĺtó okiľatban 238/10.000. A szakvé.

|eľnénýben a közhite|es Tu|ajdoni |ap adatait fogadtuk e|.

Béľlői informácíók

A fentieken kĺvÜ| érdemi informáciit nem kaptunk'

Budapest V|l|. Bezerédĺ u. 9. lll. 33. 34ô69i0/Ál34 hrsz
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Avant. l mmo Mérntki és lgazság Ügyi Szakértói Kft.

Függőfolyoso

Függófolyosó, tető héjalás Bejárat

Gázbojler, mosogato

"fu
Ąv
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Avant' lmmo Mérnöki és I gazság ilgyi Szakértői Kft. 10

Szoba

FĹlrdőszoba bejáľat a szobábot

FÜľdőszoba

Fürdószoba

ŕ

J
./l

I
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Buđapest łTÍT,.ker.Bezeréđi u.9. sz. épület

ľÁnsesgÁzľUI,AJDoNT AI,APIľó oKIRAl

rr.

rôzös És xÚrön fi'I.A^TDol{

ĺ. /Kö'zös tulajđon:

elakásokésnemIakásokcétjára..szolgálóľlelY.'"é.
ä"r-"łi"aénxári tu1ajđonosainák kö'zös tu1ajđonába ł
kerülnek . íäí"ň-óĹiratľroz csatolt tervrajzon és

.r.
Áĺ,ľeĺ.ńros RENDELKEzÉsEK

ABuđapest',ľővárosJózsefvárosiönkorĺnányzat/Buđa.
pest,VIII.x"'.ääiä".-"- 65-61l megbĺzása alapján az

t'RBs Társasna"äřäi-řeř"i:.!u -ÉpüÍetfei::?::ó 
é= In-

qatlanforgarmala-ŕm/ioz7.Buđapest,Wesselényi u. 4L l
ńĺnt megbizot't--I'óJ.évi.LXXVĺiĺ. ľör.'ényben foglal-
tak al.apJán a,há;ía!ią'.Ł;'iäěgenĺtéśe érđekében

a BuđaPest,vrĺilt'"'._rre-,tu}ajđoni lapon 34669

ľrelyraj zĹ szam"iiäit "yir"a"tarŁott 
Bezeréđĺ u. 9.

szám alatti , a 
.Jä;;;řväiosĺ.öňĹormányzat ki záróIagos

tulajđonában áííe-és a ĺózseivłírosi Vagyonkezelő

KFT / Buđapest,iiř'lř";.ó;-;.a./xězereséĹen Lévő Iakó .

ľrázĺngatlant á'ilíi3Éii t*'"iuii e, müszaki leĺrás
szerint

társasházzá aLakitja át.

A társashé,zzá történő.alakj.tásxa az L977.évĺ 11.sz'
tvr. előj.rásaj. ä"3äž"ěĺřäio"i-ónkormányzaŁ' 4 l l99 5lII . 28

sz.renđer"t "räp]ä;;üńłľi 
u Jelen alapitó okirat

iěňáěĺl."zései szerĺnt kerĺil sor.

A társasház }ciiIön tulajđonú ingat'lanai a közös tulaj-
đonba utalt, iäôJiiá-ié-szelęuői ńozzä)uk tarŁozó tuIaj-
đoni i11eŁősé;;äi-ayu!....vevőkkel megkötni tervezett
adáś-véte'lĺ áää,ł"aaések létrejöttéig őnkormányzati tu-
íajđonban maraÍnak.
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