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Táľgy: . .Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos]vétďár és ďadásĺajánlat jóüáhagyása --
Budapest vdII. keľii|et Hoľváth:Mĺhálytéľ 16. Íiĺldszint 3,

Előteľjesztő: Józsęfuáľosi Gaząá|kodási] Központ Zrt., Bozsik Iswan 'Féteľ
. vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette: HajnalKrisztinarefęľens
A napiľendet nýlvános ülésen ketl tárgyalni
A döntés el fo gadás ráho z e gy szeru szav azattöbbs é g szĹiksé ges.
Melléklet: ingatlan adat|ap, értékbecslés 

]

Tisztelt Vĺáľosgazdálkodási ]és Pénzügyi B izottsäg!

I. Tényátlás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér |6.fijldszint 3. száma|atti,35l94lolN6 hľsz.-ú,
44 m. alapterĹiletiĺ, 1 szobás, összkomfortos komfoľtfokozatu, a közös fulajdonból
hozzźúartoző |38110.000 tulajdoni hĺínyaddď ľendelkező lakásra vonatkozóan; a Budapest
Főviáľos.VI[. keľület Józsefriíľosĺ ontonnĺĺn5łzat (továbbiakban:. onkoľmránpat\ 1988.
október 3l. napján hatáĺozat|an időľe sző|ő |akásbéľleti szęrz;adést kötött.bérlővel és
.bérlőtaľsávál. Bérlő ä béľlőtaľs 2008. novembéť 22: napjan'békövetkézett,hiilźilźnafekintette1,
2008. november 23. napjától a lakást kizrírólagos bérleti jogviszonyrĺnak elismerésével, a
bérleti jogviszony folytatásaként béľli.

Bérlő }a1.5. október 28. napjĺán vételi szrándéknyilatkozatot nytijtott be a,lakás.nregyásĺĺľlása
erdekében. Kérelmét a Yfuósgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság 23112016 (III.07.) számú
hatátrozatźivat helybenhagyta. Bérlő az e|adási ajtn|at alapjĺáń azonban nem'kötött adásvételi
szerugdést. ' '... '.' '].''..'''.''
2017, február 8. napján bértő ismételten vételi szĺándékayiĺatkozatot nyujtott be
Tĺáľsaságun}üoz a |akás megvásártrása céljából, melyet jelenleg is feĺntart. A kéľelemhez
csatolta az ervényes bérleti szerzőďést, valamint a béľleti'.díj .mogfizetéséľől szótó nullás
igazolást. Béľlőnek 2017. szeptemboréig nem á1l fenn bérleti díj tartozása TársaságuntflÍál.
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Az.ingatlan. elhelyezkedése HVT területet nem érint. Az epület 1rem szerepel a bontásra
ki.je|ti|t ingatlanok ligtĺáján. H.hźMban' ta|źtlů1at6. lakások és nem: lakás céljĺára szolgĺíló
helýségekelidegeĺrítésrekijelöIésrekerültek.' .. : 

'

'l

A 67 albetétből ál1ó tĺárgashazba 26 db önkoľmányzati tulajdonú albetét van, amelyhez
2.47 | l 1 0.0,00 tulaj doni hányad tartozk.

Bérlő kéréśére az EuroJTTo Expert Kft. (Bács György) 2017. április 1!-én elkészítette a
lakásra vonatkozó értékbecslést, amelyben a lakas foľgalĺni értékét 18.300.000 Ft értékbęn
hatźrozta meg (416.000 Ft/mz). A megállapított forgalĺni értéket a fiiggetlen igazságtigý
szakértő (Gódor Lász|ő) 2017. május 2. napjźn jővźhagýa.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság jáľuljon hozzá' a Budapest VIII. kerĹilet,
Horváth Mihály tér 16. fiildszint 3. szźtm alatti lakás vonatkozásában abér|ó részére történő
eladási ajánlai kikiildéséhez; az elkésziilt forgalmi értékbecslés (releváns adatok az
előteľjesztés 1. szárnri mellékletében), valamiĺt az onkonrlrányzat tulajdonában á||ćl lakások
elidegení1éséľől szóló 35/20\6. (XII.08.) önkoľmrínyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
16. $ (1) bekezdés bc) pontja a|apjźn, a valóságos komfortfokozat szeľint összkornfoľtos
komfortfokozatű|akźs ęsetéľe irlányadó, a forgalmi érték 55 oÁ-ának megfelelő összegu, azaz
10.065.000 Ft vételar megjelölése mellett.

A bérlő még nem nyilatkozott aľról, hogy egy összegben vagy rész|etfizetéssel szeret né-e az
ingatlant megvásarolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezdése a|apjźn, ha a bérlő avéte|źrategy
összegben fizeti meg' az (1) bekezdésben meghatźtrozott vételaÍ összegéből további I0 %
keđvezmény illeti meg.

II. A beteľjesztés inđoka

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

III. A döntés célja, pénziig1i hatása

A lakás értékesítésével az onkormźnyzat költségvetési bevételhez jat. Az elidegenités az
onkor.mĺányzat száméra'előnyös, ..'i u csĺĺkkeňo fulajdoni hányidra alacsony.abb közös
kö,ltség fizetési kötelezettség tartozik. Amennýben a tátrsashźn valamilyen nagyobb
beruhazásról dönt, annak a költsége is kisebb mértékben terhe|i az onkormányzatot.

Az eladassal kapcsolatos dĺintés m eghozatala pénzagý fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a ľenđelet hatáiya aIá tartoz;,ő takások
elidegenítésével kapcsolatos trrlajdonosi jogokat a Képviselő-testĹilęt gyakorolja azzal, hogy
egyes fulajdonosi jogok .gyakorlásĺára, a ľenđeletbeĺ meghatározott esetekben a tulajđonosi
jogokat gyakorló. bizottságot hatalrĺazza fę|. A fulajdonosi döntések előkészítését és
yégľehajtĺásáú. a fe|ađaÍtaI megbízott vagyollkezelő szęwezet végzi el. A Rendelet 2. $ (2)
bekezdése szęrint a 100 millió forintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi értékű lakás
eliđegenítése esetén a fulajdonosi jogokat gyakoľló bizottság, ezen értéken feliil a Képviselő-

deakne
Ceruza



l. '-, i,

'testiiletdönĺazeIi:degenítésľőlésaze1ádĺĺsiaj;;á'tfatkiadláśríľól;továbbá.dii:]adfÝ
21ei,t7ľ5đéŚse1, 

to'yábbá.annak módosíf9á1al é5 megsztĺn|9jé1ével 
'kangsol{os:'kérdésekb'ęrr;' '''.:.0jvévęaZokatazeseteket,.'aĺnikoľadöntés.azéľtékhatáľtólfiggetlenti.a''Képyiselő-te9letl:

jogköre. . ' 
:.'

i

ĄzeLtjvásĺáľ1ásijoggyakoľlásaaRęndęlet8.$(1)-(2)bekezdése

ł.'
ARendelet 8. $ (1) bekezdése alapjtán:,,A'lakást; azLtv.-benszabáiyozottelőyásértréls,i jog. .'
a|apjrín..a bérló,..valamint'.a bér|o hozzájźrlilź.sátual egyenesági rokona, öľ<ĺkbefo'gadott 

:

gyeľmeke vásaľolhatj a me g.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezđése.alapjráni ,,Ha a lakás az á|Iarl hĺlajdonából térítésmentesen )
keľĹilt az onkoľĺnányzat tulajdonába, a bér'lók elővásrírlási jo 

'.uk alapjlán'vás{ľo||r11jĺĺľ meg]a] .. ' 'lakást.l' : .:';]]
ARondę1et15.$(1)bekezdésea|apjénaze1adásiaján|atatulajdonosijogokat.gyakor1ó.
bizottság dcintése alapjan adható ki a vevő részére.

A vételár m egel|apításáta Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdései szabályo zzái<.A Rendelet 16.$
(1) bekezdés bc) pontja alapjĺĺn: ,,Ha a-terítés.ne'lkül az onkorĺnány7at tutajdonába.keľti]t
1akástazęIőváslźt|ásijogjogosü1tjavásáľoljaffiQg,auétę|źrą:Falotanegyeden'kívĹill'
elhelyezkedó komfoĺos, ošs'tđmfoľtos lakás.esetén a-foľgalmi éľték 55 %ó-a.,,

ARendelet.16.$Q)bekezdésea1apján:,;,ÍIa:.abéľlőavéte|źrategycisszębenťlzetiĺleg,az
(1) bekezdésben meghatźľozott vételráľ összegéből további 10 %ĺ kedvezmény illeti meg.''

Ą Rendelet 16. $ (3) bekezdése alapjĺín: ,,Ha a bérlő a vételźrat ľészletekbeĺ ťĺzeti' de a
véte1ĺłrhátralékot.5évenbęlii1egyösszegbenmegfizeti,a'fennmaradővételráľľészrebéľlőt;10
%o keďv ezmény illeti meg.''

A Ręndelet 19. $ (1) bekezdése alapjĺín: ,,A vételĺĺrb ő| 5 % engeđmény illeti meg a vevőt, ha a

1 .eĺ1ale1-megkcitését megelőző két éven.belĹil áltandó lakcímbejelentéssol a megvásĺíŕolni
kívráńt lakásban lakott és a szerzőďés megkötésekor: 

] '.

a) nyugdíjas' vagy nyugdíjszeríĺ rendszeľes szociális ellátásban részesĺil, vagy
' . b) saját hźztarÍásában orvos szakéľtői bizottsági haÍáłozątĘal igazolt muntatlĺ.ptęlen,''vagy .

koľláto zottan munkaképes fogyatékkal élő eltaľtĺĺsĺíľól gonđoskodik, vagy
c) sajáthaztartásában legďább 3 kiskoru gyermek eltaľtásáról gondoskodik.''

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

;},ł
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.,.,...nal,l:'(Ę:i1.)szĺámúVĺárosgazdá1kodĺásiésPénzügyibizottságihatfuozat:

A'Városg3éđĺálkodrási és.Pénzügyi]Bizgttság.úgy đont, hogy

^.}), ,h:::?jT"| ^Budapest 
Wll.keľĺilet Hoľváth uĺnĺly tér 16. Ítildszint 3l. szám.aiatti,

:1:?:!^,|,ľ,u,*";;Ą 
44.m. a|apteđ.tű'' 1. '.szo'p1s. tisszkomfoľtos komfoľtfokozatg, a;közöś

tulaJdonbo| hozzźúartoző 138110.000 tulajdoni. hĺányaddal rendelkezÍi |akásra vonatkozóąn
|e1l!;,resfľe tör'ténő eladási ajźn1atm9s|;tuaeseh91,'a ľud"p;'i 

'ó;;;ĺ"**Tb*.'*äřä
fulajdonában á11ó lakások eliđegenítéséről szóló 35120.ĺ6.' 1xu.os.1 .ioto'-eoy'ati rende1et'16....$ (.1) bekezdés bd]'pontiáo.an meghatráľo,oiák. ]szerint - az arc.jíl,.'ä'łäiäi
ertékbecslésben megállapított forgalmi érték 55 o/o'áva| megegyező cĺsszegű - 10.065.0őótvételrĺrközlésemellett '- 

:-- ''--'*:tvlvěJyLv -ooo-ó1 - 
'

Felelős: Józsefuaĺosi Gazdrílkodási KözpoftZrt. vaąyongązdálkodási igazgatőja
ľIatáľiđő: Z,aU. szeptember 11.

. ,2:) 
f:ľ:ľ.l Józsefuáľosi Gazđálkodási Közpo ntZrt.-t ahatźrozatl.) pontja szerinti eladási

ajĺánlať.ki.küldésére,valaĺntazadásvételiszęiződés,megkö,tésf re.

F elelő s :. 
. Jóżśéfu aľo si. G.a1dakodási' Kozp o nt Zrt. v agy on gazdálkodási i gaz gatőj a

Hatĺĺľidő: 20t7. október 31.

A 
{o-ntés],végľehajtásátvégző szewezętiegység: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.

*.]Ť:,:.?' :"'ęľ. körét érintő döntések ěsetřn az előteľjesztés .lorc''ĺiáiJ,,äřl"'",i"." 
"Kozzetetel modjĺáľa: a honlapon

Budapest, 2OI7. szętembeľ ś.

Bozsik Isťýĺín Péter
v agy ongazdĺálko dási i g az gatő
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1. szdm melléklet

Hoľváth Mihály téľ 16. ftildszínt 3.

Béľló neve' véte|i kéľelem
benvriitásának dátuma :

V. GY.
2017. február 08.

Bérló javáľa figyelembe vett
éľtékntiveló

beľuházás łisszepe

Ilrsz:

3sr94l0lN6

Vételáľ
(foľgalmĺ

érték 55o^-
ában):

mt

Az éľtékbecsló á|tal megállapított
bekiilttizhetó foľgalmi éľték:

Az insatlan adatai

44

10.065.000 Fr

Komfoľtfokozat
Nyilvántaľt.szeľ

Eľtékbecslésben meghatáľozott adatok

Önkoľmánvz
ati albetétek

száma

Béľleti díj Ft/ h +

Afa:

ĺjsszkomfortos

18.300.000 Ft

20.342Fĺ

26 (67)

Szoba-
szám:

onkoľmányzati
tulajdonĺ hányad

1

Fajlagos m2
árz

Béľletĺ díj méľtéke:

24,]I oÁ

k<jltséeelvrĺ lakbér

Míĺszaki állapot leírása:

értékbecslés szerint, ĺisszkomfortos

Eladást |<izáró
feltétel fennáll-e:

Eevéb adatok

416.000 Ft

IGEN/NEM

Euro-Immo Expert Kft.
(Bács Gyorgy)

2017. április 11.
jóváhagyta: Mozaik 8 Kft., (Gődor LászlÓ)

2017. máius 02.

Éľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

Elidegenítés
kezdeménye

zése

Ktizłis kłiltség:

10.764 Ft

onkormányza
t áIta|fuly|łt

által

Béľleti jogviszony kezdete és jogcíme:

2008. novenaber 23.
kizáľÓlagos béľló

Fizetési morál:

mesfeleló
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INGATLÁ,NľnľÉKEtÉsI
SZAKÉRTŐI vnĺ,Bnĺnľĺy

a

1082 Buđapesto Iloľváth Mĺháty téľ 16. Íiĺldszĺnt 3. sz.
alattĺ lakĺĹsľtĎl

G
t. sz példány
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Szakértő(k) neve: Bács Györga
A vixsálat i fal1-04-lr

Meerendelö neve: Vaľga Gyula

osszefoglaló tábla
Az insatlan megnevezése:
Az ingatlan címe: 1082 Budapest'Hory"th łyĺihály,t-
Az ineatlan helvraizi száĺna: 35194/0lN6

é / 1 r < ! '..

Eszmei tulaidoni hányad 138/10000

Alapterület:

Forgalmi érték

Piaci összęhasonlító megközelítés szeriĺÉ: l8 300 000,- Ft

Piaci hozadéki megközelÍtés szeľint: ĺ6 300 000,. Ft

Egyeztetett ( végső } pĺaci éľték ; 18 300 000,- Fr

t
t
:

:

il

Fajlagos egyeáetett lakás m2 ár 416 000,- Ft/m2

Telekhányad áĺ l00 000.iFt /m2 (eszrnei hanyad
alapián)

2 056 200 ,- Ft

A lakáson éľtéknöveĺĺĺ felújítas:

Az ĺngatlan rłĺvĺd távú értékesíthetősége
Kännyen
l0-9Ünaĺt

Atlagos
/90-180 nap/

x Problematíkus
/r 80-360/

Nehéz
ĺ360.naľ'ĺ

erős keľeslet kiegyensťłIyozatí
píac

komfoľthelyzet

l. Fotók

erős tiĺlkínáIat

Mellékletek "
2. Tulajdoni lap

4. Béľbeadási szerzodés

5^ Bérleti szerződés

Áz értékęIés 1ł számozott oldalon, l példányban késztilt'

EURO-IMMO Expert KfŁ
|065 Bp. Nagymező u.4. Te|:413-7504;413.7505 F.ax:343-0674 e.mai|: expeľt@euľoimnro.hu

jĺ,'eg1" }łĺ+]
-ĺĺ;e.*ł-*ĺiíEi'']řIffi 

ffi 
-ĺ.Ęäfr 

ä,ĺ

/ľ\Ąij.irJsÍtlí

W
ľo:{. 6 ts,'ffi,;.í"j*-.,u
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A lakás adatai
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Az ingatlan általános bemutatása

Az ingatlan cĺme: 1082 Budapest, HoľvátÍr Mihály téľ 16. fsz. 3.

řIelyrajzi szźtma: 35|94l0ĺN6

Bejegyzetttulajdonos(ok): VttI. ker. Józsęfufuosi Ônkormányzat Polgáľmesteri Hiv.

|ĺ|

Esetleges szétjeryek tartalma:

Haszonélvezet, illetve eryéb teľhek:

Béľlö: van

Bérleti szerződés időtaĺama" |ejźsatz:. hatáľozatlan idejĹi

Kĺĺľnyező ingatlanok hasznosítasi formája: emeletes lakóházak, lakások, keľeskedelmi egységek,

temp|orq közpaľk

Elhetyezkedése, övezeti besoľolása: VIII. ker.*,,Csarnok _negý€d'', Horváth M' tér, lakó

Megközelíthetösége: sziláľd úton, tľolibusz, viltamos, autóbusz

Haszľrosítas je lenlegi formáj a: lakott lakas

Legcélszeľtĺbb hasznosítás: lakás

Egyéb értéket befolyásoló kő'ľülmény:

Az épĹilet becsült épÍtesi éve: l 930

Az utolsó felújĺtas éve: n.a.

Alapĺrzás, szigetelés: vb.sávalap, bitumenes

Felmęnő ťa|azat, ftidémek: tégla" bauxitbeton

Tetőszerkezet' héj alas : |apos tető, kavicsolt kátránylemez

Kiitsö feltiletek: kőporos vakolaĹ színezett

Bęlső felĹilętek: vakolt, festett, csempézett

Ny ílĺíszáľó szerkezetek: fa szerkezetÍi,f ĺtE,- ű ĺiveggel ęllátva, fa betsö ajtók

Padlóburkolatok: parkeťca, kerámía j áĺllap

Közm{ívesítettség, komforľfokozat: ijsszkozmii, <ĺsszkomfortos

Szobasa{m: l egész szoba

tgényszint álta|ánosanl felújítandi

Fízikai á||apot (o/o): 70%

Épü'"t* b"|ĺilt "lń"iy.żt.eaes. udvari fekvésii/keĺre néző

Lift: van

,},ĺ

EURO-IMMO Expert Kft.
1065 Bp' Nagymezô u. 4. Tel: łĺ1}7504; 413-7505 Fax;343.0674 gmail: eľpeľt@euľoimmo.hu I
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Az ingattan éľtékelése

Az ingatlłn riĺvĺd, szłĺveges ismeľtetése

Táľgyĺ ingatłan a VIII. keriiletben, a,,Csaľnok - negyedben'', a Horváth Miháły téren helyezkedik el. A
tér közepes forgalmťl, ktirnyezetében a szźaadfoľduló idején épült lakóházak, kereskedelmi egységek,

stb' talá|hatóak.

A lakóház kb':1930.ban épĺilt telekhatĺĺľra' 1491 m2 nagyságri te|ken, l nyitott udvaros, 1 főIépcsőházas

kialakítással, pince + fülđszint ł 6 eme|et szintekkel, sávalapľą bauxitbeton szeľkezetű ftidémekkel,

falazott szerkezetüel, hagyományos technoĺógiźgal. A lakóhazban 40 lakrĺs talál|rató, ftildszintjén utcaí

üzlethelyiségekkel' A vizsgált 44 mf-es lakás a ftildszinten helyezkedik eI, megközelítése záľt

lépcsőhrízon át gyalog lehetséges' Felvonó van az épületben. Az épület a közelmúttban fellijításon nem

esett át, azutcai és az udvaľi homlokzatok átlagos mtiszaki állapottiak. A tetőszerkezet, eresz, csatomák,

kémények, fiiggófolyosók, mtiszaki állapota átlagos. A közmiĺvęzetékek általános miĺszaki állapota

átlagos. Az épĺilet állapota összességében átlagos. A lakás alaprajza jó, belmagassźlga3,f m, ablakaĺ

keľtre néznęk, benapozásuk jó. Helyiségei: 1 szoba, előszoba-kö'zĺekedő, fiirdőszoba - wc, konyha.

Burkolatok: paľketta (állapota gyenge) és kerámia jáľóĺap (állapota közepes). A fiĺtés házközponti' a

melegvizet glázbojleľ biaosítja. A lakás teljes méľtékben felújítandó miĺszaki állapotot képvisel, kiizmű

vezetékei, buľkolatai, kĹilső'nyílászárói eltiregedetteko gyenge műszaki ál|apotuak. A falazatokon

repedések, a lábazatoknál nedvesedési nyomok láthatóak. Összességében ery tbtrijítandó miiszaki

állapotú, jó elhelyezkedesiÍ, piacképes ingatlan.

EURO-IMMO Expert Kft. 4 :

1065 Bp. Nagymezö u. 4. Tel: 4|3.75ł4.413.7505 Fax;343-0674 o'mai|; expert@euľoimmo.hu ^ .q.
J



Piaci iisszehasonlítÓ értékelés
Piaei tĺsszehasonlítÓ adatok

hlnelyezxe09s

Le|ías

1082 Bp, Ho|"váth M. té|

í6. Ísz' 3.

Raí!| |kä|t ä|ántÉr(i|é'

Vlzsgält
lnoetlan

I eleKmeret

ĺ930-ban ép |t,
b|dszinti, í szobá$,
1sszkomfortos. kertľe
rézl Íe| j ĺtandÓ m szaki
álIaootÚ lakás

Aí l K|nA|át, áÍ
l-á||áŕ'Ós éŕté|(

Ąoaĺ loĺrasa (es

uonosítlja}' idopon$a

Bp. Vlll. ker. l.lorväth M
tér

44

lngatlan l.

tl

Kinälá'i ár

Kb.: 1900.ban eptl|ĺ. 2
emeleti, 2 +1 féłszobás
Összkomfortos, udVaÍrŽ

néz jl m szaki állapot(
Iakás

AleolěŕĺlIel
SZefKezer
:IneIVezKeoés

=\\

Kom' ítlťlkozál
Nllls2áKI e||eťtťlÍ

BenabÔ2äs
Elhe|yezKeděs épiileten
helíiI

t'p. V||ĺ. Kęr. Horva{n M
tér

,5

lngatlan lł.

IJ

lnÍľäsfnĺkll|Í:|

Kb.; 190s'ban éptilt. 3.

.'meleti' 2 szobás.
ĺomfortos. udvarra nézŐ
l mÚszaki ál|apotÚ

akás

1rr ľt{J(| U(}t| |-l

vrzsga[
inqatlan

F.nUlel ĺé||éđé

441 814 Ft

Pieci hel\,.fét

(inálatl acÍat' 2Q1I 'uĄ
ngatlan.com. 12261 0075

llŕlÔŚifÔtÝ e|ánár

MÓcĺosltott alapát
kerekĺĺás rrľán

\.}F
ę'---\

fotosztnlt

Bp. Vĺl|. ker. Horváth M
|éÍ

5'2

Ingailan lll

0

.5"/a

Ingatlan l.

Kb.: 1900-ban épű|t.3
amelęti, 1 szobás
Ďśszkomfortog. utcárÍ
néző jT m szaki á||apolĺ
Iakás

22 000 000 Ft

10%

BáunáUŚ

4z3 OI.ł ŕt
kĺnálati adat' 2o17.u

ingatlan-com.:22894394

4t6 626 Fl

10%

ł'|o t'o|J Ft

(oľreKclrs tényBzo

-5"h

Bp. V|ll. keŕ. Hoľváth M
tér

ą4

lngatlan lV.

n

.5"lł

lngatlan ll.

t\o,; l vurł-pan
ép lt.ÍÖ|dszinti' 1

szobás' Összkomfortos.
udvaĺra néz6 j6 m szaki
á||apot |akás

t0(

1ÜYo

5Yó

+b4 545 t-l

Kfnatatf aoat, zv1 t.v4
ngatlan.com. :227 4ô007

0l

.5"ĺo

5e'/a

] l-ĺ

4bĺ 12ĺ l.|

.1o"/ĺ

\ 
__

-b'h

Bp. V|||. lĺer. Kálvária tér

Inga$an v.

EURO.IMMO Expeľt KfĹ
1065 Bp. Nagymező u. 4' Te|: 413.75Ü4ł 413.7505 Fax: 343.0674 e.mai|: expert@euľoimmo.hu

Ę"/d

Kb.: 1900.ban ĺäpĹilt,

|Ö|dszinti. 1 szobás,
5sszkoínforlos. utcára
nézĺi jÓ mtĺszaki állapot'l
lakás

rngaÜan r,

1S 800 000 Ft

5-/o

.l3u 435 t-t

kĺná|ati adat' 2017'04,
ngatlan.com.;231 08333

,o

42.f |'{ĺ ŕÍ

-10%

\

-5"/o

42

-5'/o

Ingatlan ll.

20 000 000 Ft

5Yo

476 19U t-.1

kĺná|ali adat' 2017,oĄ
ngatlan.com. :23078476

-154/o

3tít' 3tl4 l.l

-10o/o

\

-54/"

lngattan ĺlI

5"/o

.14%

JčÍí J51 t.I

-10%

\

5a/d

10%
I 571 Ft
\' 
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Az ingatlan éľtékének meghatĺĺľozása

mt* FUmz =

m2 * 1OO o/o 
= ?9.4 mz

4,1 m'xe|ószoba

iG
l'ú

;

:

T

s

lĺonyha 7,4 mz * l}Ao/o= 7 rn?

fürdĺĺszoba 2,25 mz x 100 % = 2mz
kamra 1m'x 100o/o= 1m2

44.18 mz x 1oo % = 44 mz

Eovedileo értéke|endő elem Ft
Y

Keľeken: 18,3.. M Ft

Jelen|egi használat Faj|agos mennyiség Összeg

Bevételek

Meqlévo szeaődések szerint számo|va ín, x Ftlm2 " 12

Piaci adatok szerint számo|va 44 mz x 2?0o FUĺnz x 12 1 425 600

Kłhasználtsáo 9A%
Fiovelembe vehetö bevéte| 1 283 040 Ft

Koltséqek

A tu|aidonos fenntartási kö|tségei Az éves bevételek 3 %-a 38 491 Ft

Menedzselési költséoek Az éves bevéte|ek 2 o/o-? 25 661 Fr

Fe|úi ítási koltségaĺap Pótlásikts. 0Fr
Eqyéb kÖĺtséqek Ft

Éves Üzemĺeredrnény Í 218 888 Ft

Tökésĺtésiľáta 7.5 o/o

TĺĺkésÍtett érték 16251 840 Fr

Befektetési kiađások (a hasanosĺtáshoz szÜkséges ľáforditások tlsszesen)

Az ingat|an hozadéki értéke

Piacĺ éľték meghatáľozása

A piaci forgalmi érték rneghatfuorźsźlnak szempontjai, a kiválaszťott módszęr indoklása

Az ingatlan forgalrní értékének meghatäĺozźlsánál a piaci összehason|ító éľtéket I00% sťllyozással

vettem firyelembe, tekintettel arra, hogy ez tĹikriizi leginkább a valós forgalmi értéket,

Az Íngatlan egyeztetett piaci éľtéke' heľekítve (Ft): 18 300 000,-Fr

EURO-IMMO ExpeľtKft.
1065 Bp. Nagymező u. 4. Tel: 4ĺ3-7504; 413.7505 Fax; 343.0674 e.mail: expert@euroimmo.htt

Ft

ĺ6 251 840 lFt

4Ą



03 A lakóház

02 A Horváth MihaIY tér

04 A takóhlłz

05 Kapualj
06 A lakás bejárata

EURO-IMMO Expeľt Kft'
1065 Bp. Narymező u. 4. Tel: 413-7504; 413.7505 ľax:343-0ó74 e-mait expert@euľoinmo.hu

"(/
Ąą/.



07 Előszoba 08 Szpba

10 Szoba

12 Konyha

EURO.ĺMMO Expert KfŁ
ĺ0ó5 Bp. Nagymezô u. 4. Tek 4|3.75a4ł 413.7505 F,ax: 34.3.0674 e.mail: expeľt@euľoimmo'hu

t.)/l-)



13 Ftirđószoba 14 Fürdószoba.wc

EURO.IMM0 Expsľt Kfr"
10ó5 Bp. Narymezí u' 4. Tel: 4|3.1504i 413.7505 Fłx: 343.0ó74 g.młil: expert@euľoimmo.hu

,4

15 Konyha-gánbojlet 1ó Kilátás a lakasból

4q



I.lGázőra

21 Neđvesedesi nyomok alé,ŕ,azatńl

EURO.IMMO Expeľt KfĹ 10
10,65 Bp. Nngymező ł. 4. Teh 413-7ffi4;4ĺ3-7505 Fax: 3{l.0674 e-maik expeľt@euľoimmo.hu
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A Bp. .ĺlzsefvárosl önkormányat. (Bp. vĺtĺ. ker. BařogE u. 65-
6?. } tuJ.ajdonábaĐ tévő tsudapestí vITÍ. }cerĹlietí .643 sz.,
t,uJaJdonl lapan ayl}vántarĹott 357s4 htsz.ł1 1490 iŕ
alapterrtl,etł1, természetben B5r. VIEIĺ Eoĺĺráttr tĺĹ}tlíry téš 16.
szám atatti házasíngatIant *annäk a lakások és helyiségak
bérletÉre-, vatamínt az eliđeEenítésukre vonatkozá egyęs
szabályokról sz6Ł6, 1.994, éví )ť9II. tÖrvénnyel módosĹtott
1993. évĹ L}offlf,I. tÖrÝény 51. s.-a szerinti eJ.idegeníťése
érdekében a ltellékelt teľvraJzok és mĺIseakí 1eíráe alapján

ľÁnsasgńzuä

e}akíťja.

A táľsaEház lakágaí és nem Í.akás céljára saolgáló helyisége1
af 3.977 .évL LL.az. tvš. t va}äűľĺĘE a Jelen alapj.tó ÔkifaĽ
renđelkezésęĹnek megfelelöen, ĺľint örôk].akások /Iakáe}<ént
hasanál.t örÖktu}aJdonú helyíségek/ és nem J.akás céIJát
szo].Eáló hel.yÍ-eégek .teĺnészetben megosetva ä k6zös
tu}ajdonban maradl telekrészek, ép{ĺ3'etrészeb' berendezések és
f,o1sieręléEelc közőE hasanáLatának jogiáva1- a vevők rnagán
tlrl.ajdonál'a kerülnelĺ aztal, hogy a mĹnđenkor1
tulajdonosbársak eg1ĺlĺás ľězötťí Jogĺrĺszonyát az t9?7. érr1 1}"
ĺ:vr. rendelkezései és af alapĺtó okĹratban fogla}t.ak az
a].ábbiak szeĺínt szabályozzák.

lr.
fiÔuos Ée rtlnöx TT'I,Äüpo!ł

Ä.
nözös Tłĺr.AÚDaN

A tuÍ'aJdonogŁársak osatatlan köeög tulaJdonában rnaradnak az
ingatlannak míndazon ľésael', amelyek nĺncsenek ktllÖn
tuiajdonban. nevgzetesen a męltékelt terrľraJzou és mrlszakĹ
}eírásban feltltntet.eLt és al.ább' felsoro.lt telękl
épÍ.tmén1rrésaek és betendęeésekl

43
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^ 'Íóasefvárosi Önkoĺmányzat tu].ajdonát képezí a

3s79á/A/6 hrsz.-lÍ; €#/a tutajđani J,apsaámťł, és a ř" sz&nú
tätsaEigá,zŁulaJđoni il}eťđséghez taľtozĺkl az a}apít6
o]<Ĺratban és ä tervraJzon 6. száĺÍunal jetólt Fp'ltĺr.
tottrátľł MÍ.háry t*r 16. ťölđgaint' 3. szám a1att ialálnató
44 aŽ' a1apterüIetrl saoba, eiőszoba, tconyha, kamraszękrény,ftirdőszoba helylaégekbő3. á1].ó ösć}kleŁáaĺ nelyhez - aköetisségben ľnaľEdó vagyonľésaekből 13gl1o.Úoo*đd réaztulajdon1 íl.letđség tąrtoaik.

.7 . ĺ e .rÔesafvárogĺ ö'nkormátryeat tuLaJdonáĚ lc6pea:Ĺ a
35794/B/7 ärsz..|it 64317 ťulaJdonż }aylszámú, és a 7. száľĺt1
társasľráztul.ajdonĺ il.J.etőséghez tartoeik, az alapítóokiratban ég a ť'eľvrajzon 7. eaáÍÍĺĘal jeli}lt Ę. \i:EÍÍ'
Boĺrráth !'ííhály té$ 16. fötr.dszint 2. saám alett t'alállratół4 ńf alapteľtllet'rÍ seoba. félszoba. e lőoaoba, konyha.
kamra. fürd6szoba helyĹségekből ál1ó őrótĺ'akás, meJ'yhez a
közösségben maľadó vagyonrészekbđl l3sy'ro.0o0*ed ľész
t.ulaJdonj. íL!.et'őséE üaftorĺk.

8. / A .Íózsef\ľárosí lnkoľnányzat tulaJdonáŁ képezí a
351'g4/A/8 hrsż,-úĺ 64318 tuJejdonj Japsaámú, és a á" szÉmtl
táľsasháatu}äJdoni ĺIletôségäee tartozĺk. az alapítóokĺratban és a tervraj zon 8 . számnal jelöt.t Bp. vrgĺ.
Bo:trréfh !{i"häty téľ 16' fÔlđsĺĺnŁ 1' szám a}att talÉI}rat'ó50 sż alapteriłIetű szoba. f,éIszoba, elősaoba. konyha.lĺaÍnra, ftirdőseoba, !íc he}yźsě9ekb61 ár1ó örôbl"a*ás,
melyhez a kÔzősségben rnaradó vagyonľésaekbđI 156/to.ooo*ea
résa tulaJdoni lltetđĺég tartaeík.

9./ A József,városĺ ónkorrnányeat tu}'ajdonát képeai a
35l94/A/9 brsz.-ü,. 643/9 tulaJdonl' Iapszáłú, és a á' oeámútáľsasháztulajdonĺ i}}et6séghez taľĽozlk' au a}aĺrÍ^tó
okíľatban és a tervľaJzon 9. szánmal Je}ölt Bp'viĺe.
EoryáĚlr lc1hál'y tég 16. ťöIđezint d. szám a]"att található
3T B2 a.laptertlletű ozoba, előszoba, Iconyha, kaĺĚra.
fürd6seoba hsJ'yĺségekbđl á1].ó ósi'řtaká,e' raely}re z a
kiĺećisségben maradó vagyonrészeĘ,bő]- x5.6/1o'ooO-ed rész
tulajdonĺ ĺIletöség taĺtozík.
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1Ü.1B Józsefvárosi önkorłĺÉnyzat tuJ"aJdonát képez1 ą
35194ĺAlI,o hrsz.-ú; 6|13/3.o talajdoni Lapszá,aú, és a 1'0.
számr1 ťársasháztutajdrni illetőséghea taľÉozík, az alapító
okiratba'n és a tervrajzon 10. szánhal. jelöIt B1r'lrÍtĽ.
Eorĺrátb !đibáJ.y téľ 16. x. enel.eŁ 5. száľr alatŁ talÉlható
4s !t2 atrapteľtllett5 eeoba. előszoba, konyha. karĺraseekrény, .
f,ürdőszoba helyíségekbóI álJ.ó öľÖkIakásĺ $eJ.yhez a

.közöaségben marad6 vagyonľészekből 1iĺ1/1o.ooo-ed rész
tuJ'ajđonĺ í}}etőség t,artozik"
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