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Táľry: Lakás elĺdegenítésével kapcsolatos vételár és eladásÍ ajánlat jĺóváhagyása _
Bud1pest VItr. keľii|etYígutca l.8.III. em.3.

Előterjesztő: Józsefuĺĺrosi Gazđálkodási Központ Ztr., Bozsik Isfuán Péter
v aw ongazđrálkodĺás i igazgatő

. Készítette: . Mezei hén refereĺrs
A napireĺrdet nýlvános ülésen kell üár'gyalni.
.ł. đontés elfogádĺfuához 

"w";;,í;,av.azattobbség 
szfüséges.

Melléklet: ingatlan ađatlap

Tisztelt Vĺíľosgazdálkodási és P énzfrlgy\Bizottság!

I. Té,nyátlás és a döntés tartą|mänak ľészleteŚ ismeľtetése

Ą Budapest VIII. ke,ĺület, Víg utca 18. III' em. 3. szám a|atti.,34g30l0lV20.hľsz.-ú, 95 ď'
ďapteľÍiletía 3 + Yz szobás, komfortos komfoľtfokozatű, a közös tulajđonbó| hozzátartoző
4|5/|0.000 tulajdoni hányađdď rendelkez(5 |akásra vonatkozóan, a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuáľosi ońkonĺlĺíny2at (továbbiakban: onkormĺányzat) 199B. szętember 04.
napj źtől hatarczatlan idejii lakás.bérleti szerződést kötött Ü.B. ueĺoí"L tĺáľsberlei összęvonłís
jgscĺmen.

Bérlő z'oll. április 03. napján vételi szándéknýlatkozatot .n5nijtott be Tráľsaságunlĺfio z a|akás
'megviásrár]ása érdekében, me|yet jeleĺlleg is fenntaľt. e kereieĺnhez csatolta az-éwényesbeľleti
szetződését, valámint a bérleti díj megfizetéséľől szóló nullás-igazolrást. Bérlőnek jelenleg
nincs berleti dij tartozasa.

A lakĺás elhelyezkedése IIVT tertiletet neĺn ér|nt. Az ęület nem szeręel a bontifoľa kijelölt
ingatlanok listáján. A hazbaĺ talráihatő lakások és neĺn lakĺás céljĺłľa szo|gźiő helýségek
elidegeĺrítésľe kijetölésľe kerültek. ' -

Az 5 albetéÍből álló tĺáľsashánban 5 db önkormźnyzatt tulajdonú albetét van, amelyhez
|.9 12/1 0.000 fulajdoni hĺínyad tmtozik.

(

BéÍlő kérésére a Gľiftoĺ Pro.per.ty Kft. (Torony'l Ferenc) fĺ0|7..alglsztus 9-én e|készítette a
Iakĺásra vonatkozó értékbecstes! amelybeĺr a lakĺáś'foľgalĺni értékét 35.700.000 Ft éľtékben '
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határozta meg (375.789 Ft/ln2): .A megállapított forgalmi éľtéket a fiiggetlen igazságigý.
szakértí| (Góđoľ LászIő) 2017. alglsafus 21. napjan jóvahągýa'

Fentiek alapjĺán javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizpttság járuljoń hozzáta Budapest VIII' keľület,
Vígutca 18. III.'eĺn. 3,szźtmalatti lakas vgnatkozĺáśub* ubérlő részéretörténő eladási ajĺĺnlat
kikĺildéséhez, az e|késziilt forgalmi éľtékbecslés (releváns adatok az előterjesztés 1. szźtmtl

mellékletébeĄ, valamint az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó lakások elidegenítéséľől szóló
35/2016. cx[.08.) önkormányzati reĺrdelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. $ (1) bekezdés bc)
pontja alapján, a valósĺĘos komfortfokozat szennt komfortos komfortfokozatűlakás esetéľe

irĺĺn;adó, a forgalmi érték 55 %=ának megfelelő összegiĺ, azaz 19.635.000 Ft vételrĺr

ľ.ffT ä.JJTyĺu**ott atő|,hogy egy összegben vagy ľészletfizetéssel szerc.ĺ.é-e az
ingatlant megvrásrłrolni. A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapjan,ha a béľlő a vételźľat egy
összegben ťlzeti meg, az (1) bekezdésben meghatĺłrozott véte|fu összegéből további 10 %
kedvezményilleti meg.

II. A beteľjesztés indoka

A lakas]eliđegeĺrítésével kapcsolatos döntések meýozata|áia aTiszte|t Bizottság jogosult.

m. A dłintés célja, pénzügyi hatása

A lakĺás éľtékesítésével az Önkorľnánwatköltségvetési bevételhez jvt. ĺz elidegeĺrítés az
onkoľmĺĺĺyzat szźlmźra előnyös, meľt ą csĺikkenő tulajdoni háĺyadra alacsonyabb köziis
ki'lts'eg frzętésl .köte,lezettség tartozik. Amennýbeĺr a tarsas!áa valąmilyen nagyobb
bertlhrázásról dönt, annak a költsége is kisebb mertékben terhe|i az onkonnĺányzatot.

Az eladĺással kapcsolatos döntés mesozatalapénzűgýfedezetetneĺn igeĺryel.

'V. Jogsza ályí köľnyezet

A Reĺrdelet 2. $ (1), bekezđése értelmében a r,enđelet hatźlya a|ál tartoző lakĺások

elidegenítésével kapcsolatos fulajdonosi jogotat b Képviselő-testtilet. gyakorolja' Tzd, hogy
egyes tulajdonosi jogok gyakorlásĺíra, a rendeletben megbatĺíŕozott ęsetekben a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottságot hata|mazza fel. A tulajdonosi döntések előkészítését és

łe$ehajtášát u f.ludatta|megbízottvagyonkezelő szeĺtezetvégzi e|. A Rendelet2. s Q)
bekezdése szerint.a 100 millió foľintot meg nem haladó beköltözhető forgalmi éľtéktĺ lakás
elidegenítése esetéĺr a tulajdonosi jogokat gyakoľ!ó bizottsźry, ezen értéken felül a Képviselő-
testĹilet dönt az elidegenítésrő| és az eladási ajĺĺnlat kiadásĺáľól, továbbá dönt adásvételi
szerződéssel, továbbá annak módosításával és megszÍintetésével kapcsolatos kéľdésekben,

kivéve azokat az eśeteket, amikor a döntés az értékůratźńćll fiiggetleniil a Képviselő-testtilet
jogklire.

Az e|óvásaĺIási jog gyakorlĺása a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései alapjntörténik:
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A Rendelet 8. $ (l) bekezdése a|apjźn:,*Ą lakást, az Ltv.-ben szabát|yozott elővásaľlrási jog
alapjĺín a bérlő, valamint a bérlő hozzźtjáru|ásával egyeĺiesági rokona, ĺirökbefogadott
gyeľmeke vásĺárolhatj a meg.i'

A Renđelet 8; $ (2) bekezdése alapjĺán: ,łŁa a lakás az źú|am tulajdonából téľítésmentesen
kerütt az Ońkorm ányzat tulajdonábą a béľlők elővásĺärlási joguk alapjĺán vrísárolhatjrĺk meg a
lakást.''

A Re,ndelet.15. $ (1) bekezdése alapjĺán az ę|adäsi ajan|at a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottsźry dĺintése a|apjźn adható ki a vevő ľészére.

A vétetĺáľ megállapítását a Rendelet 16. $ (l)-(3) bekezdései szabá|yozzák. A Rendelet 16. $
-(1) bekezdés bc) pontja a|apjźn: ,łIa a téľítés nćlkül az onkormányzat tulajdonába keľiilt
lakást az el(5vásźr|tási jog jogosultja vásráľolja. me1' a vételár a Palotanegyeden kívĺil
elhelyezkedő komfoľtgg, <isszkomfoľtos lakás esetén a forgalmi éľték 55 %o-a.,'

A Rendelet 16. $ (2) bekezdése alapjrĺn: ,,Ha a bérlő a vételrírat egy ośszegben fizeti tĺrĘ$,3Z
(1) bekezđésben meghaüározottvéte|źr összegéből tovĺĺbbi 10 %kedvemény illeti meg.''

A Rendelet 16. $ (3) bekezdése ďapjĺĺn] ,fiźr a bérlő a véte|źtrat részletękben fizeti, de a
véte.lárh.átralékot 5 éven belül egy összegben megfizeti; a fennmaľađo- vétęLźrľészĺe bérlőt 10
%o kedv ezmény illeti meg.''

A Reĺrdetet'19. $ (1) bekezdése alapjrán: ,,,Ą vételaľb ő| 5 %engeđmény illeti meg avevőt;ha a
szetződés megkötését mege|ózó két éven beltil állandó lakcímbejelentéssel a megvásaľolni
kívĺánt lakĺásban lakott és a szerződés megkotésekor:

a) nyugdíjas, vagy nyugdíjszeľĹi rendszeres szociális ellátĺĺsban részestil, vagy
b) saját hálztartásában]orvos szakértói bizottsági határożatia|igazo|t muntateptelen, vagy

korláto zottan munkaképes fo gyatékk a| éIő e|tntźlsĺáĺól gondoskodiĘ vagy
c) sajft háaańásában le ga|álob 3 kiskoru gyennek ekartásáľ:ő| gondoskodik..

Magyarország 20|7. évi k<izponti kĺiltségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 5. $ (5)
bekezdés c) pontja a|apján ,yĄ nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 13. $ (1)
bekezđésébeĺr meghatároźott erté|úatźrt a 20|7. évben 25,0 millió foľint egyedi bľuttó
foľgalmi érték képezi.'' 

'

A lakĺások és helýségek bérletére, valąmint az e|idegenitésiikre vonatkozó egyes szabályokľól
sző|ő t993. évl LxxvIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvénfl a9. $ (1) bekezdésének a)
pontja szeľint az źůIary fulajdonából az önkonĺl źnyzat tulajdonába kertilt lakásra a bér|ót
elővĺásrárlási jog illeti meg.

A Lakastĺirvény 5ą. $ (l) bękęzdése alapján, az iinkorm źnyz'atľenĺleletében hatźiozzame1az
elővĺásĺírlrísi joggal éńntett lakás vételrárĺáhak méľtékét, megfizetésének (részletfizetés,
vételáreĺgedmény stb.) móđját és feltételeit.

Az iranyađőLegf. Bír. |747/2007. szźnűközięazgatási e|ylhatźrozatéĺtelmébeĺr azza|,hogy
a Lakástörvény a vételráľ' méľtékéľe ľendelkezést taÍta|fraz a bérlő esetében, |<tzĄa a
versenyüárgyalrĺs lefolý atását.

,4/
Fentiek a|ap1ánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy a đöntését meghozni szívoskeđjen.



HATÁRoZNI|JAV'ASLAT
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.......120|7. (X'1 1.) szĺĺmú Városgaądĺĺlkodrási és P-enziigyi biżottsági hat.źrovat:

A Vĺárosgazdáłkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzźjźral a Budapest YIII. kerĺile{ Vĺg:utca 18. III. em. 3..szátm alatti,

34g30I0ĺN20 hĺsz.-ú, 95 Írŕ alapteľĹiletĹi,3 + y2 szobás, komfoľtos komfortfokozatu, aköz<is

tulajdonból.hozzźltartoző 4|5l|0.000 tulajđoni hanyaddal rendelkező lakásra vonatkozóan
bér|ő részére t<iľténő eladási ajźnlat megkiildéséhez, a Budapest Józsefuĺárosi onkorľnányzat
fulajdonĺban á11ó lakások elidegenítéséľől szóló 35120|6. (XI.08.) önkormányzati rendelet

16. $ (1) bekezdés bc) pontjában meghatározottak szerint - az e|készült forgaJpi
éľtékbecslésben megállapított forga|mi éÍték 55 o/o-átva| megegyező összegii _ 19:635.000 Ft
vételár ktizlése mellett.

Felelős: Józsefuiáľosi Gazdálkodási Központ ZrLvagyongazdźlkodźtsiigazgatőja
Hatĺáľidő: 2017. szepteĺnber 11.

' 2.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodłási K<izpont Zrt,-t abiatźrozat 1.) pontja szerinti eladasi

ajnlatkikĺildésére,valamintazadáslłételiszerżődésmegkötéséĺe.

Felelős: Józsęfuaľosi Gazdrálkodási Kö4po ĺt Zrt. vagyongazdĺálkodrás i igazgatója
Hatĺĺľidő: 2017. október 31.

A döntés végrehajüásźĺtvégzo szerłezetiegység: Józsefraľosi GazdĺálkodásiKözpoĺtZrt.
A lakosság széles köret éľiÍItő dĺintések esetén az előterjesztés előkészítqénekjavaslata a
közzét,étel módj ĺĺra: a honlapon.

Budapest, 201.7. szeptembeľ 5.
Bozsik István Péter

vagyongazdrálkodĺásiigazgatő
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1. szdm melléklet

Víg utca 18. III. em. 3.

Béľló neve. vételi kéľelem
benvrĺitásának dátuma:

2017. ápľilis 03.

Béľ|ó javáľa Íigyelembe vett
éľtékniive|ó

Vételáľ
(foľgalmi érték

557o.ában):

19.635.000 Ft

Az éľtékbecsló által megállapított
bekłilttizhetćĺ foľgalmĺ éľték:

Onkoľmányzati
albetétek száma

Nyilvántaľt.szeľ

Béľleti díj Ft/ hĺÓ + Áfa:

tlan adatai

42.000 Ft

ľtékbecslésben m

35.700.000 Ft

Szoba-
szám:

Onkoľmányzati
tulajdoni hányad

Bérleti díj méľtéke:

atározott adatok

19,lzyo

kĺjltséselvu lakbéľ

375.789 Ft

MÍiszakĺ állapot leíľása:

értékbecslés szerint. komfortos

Elidegenítés
kezdeményezése

Ktiziis ktiltség:

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

jováhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓdor Ltszl'ó)

Éľtékbecslés
készítóje' és dátuma:

17.005 Ft

!

2017 . auzusztus 21.

Béľletĺ jogviszony kezdete és jogcíme:

1998' szeptembeľ 04.
táľsbéľlet ĺisszevonás

Fizetési moľál:
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VIII' ker', Vígutca 18.3. emelet 3, laląis

INGATLANT.0RGALn/íI sz.Ą.IffÉ'tn n'rÉ'ľĺy

a Buđapest VIII. ker., Víg utca 18. (hrsz.:3493a!0l^l2ł\ szĺĺm alattÍ, Önkoľmĺĺnyzati
tulajdonú 3. emelet 3. számrl lakás foľgalmĺ éľtékéľőI

Ké.szítette : Toľonyi ľ.eľenc
ĺngatlanfoľgalmĺ éľtékbecslő
névjeryzék szl.ím; 034fln0a2

Készült :1példányban

Budapest, 2Ü|7. augusztus 9.

H.l139 Budapest, Vácĺ út 95. ĺel.l +36 (,1) 270 90 86 Fax: +36 t7) f7o 90 87 E.ĺrrail: qr-opertv@qíftqn..hu
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ź*=GRlFToN
, VIII. ker., Ilip utca ],8. 3. emelet 3. lakas iącsoĺoĺÁ/za) ľ r o p e r t y

ÉnľrlolÉs ÔssznľoGLALT
Az INGATLAnľroRGALn{I

nĺľcnÍzl

Innľnxrlľ ÉnonxľlľsÉc : ťulajdonjog

|ÉnvÉľvnssÉc : fordulónáptol számított 180 nao

UrögiErzsébet

lt.łpÍľoľr

Budapest, 201 7. augusztus 9.

Toľonyi Feŕę-n-č
IngatlanfolEalm ĺ éľtékbecsl,ó
névj egyzék s zän'l 03 43t ftaLf
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Az értékelt ĺ vezése : lakás

cÍME És ĺ.zoľosÍľÁs.ł
Telepĺilés (város, kerület vĺáľosrésĄ
Utca, hazszám, eme|et, ajtó
Hľsz.

: Budapest, VItr' kęr. Csaľnok.neryed

issĺleĺUasl

Tulajdonos
Jelenlegi bérló

: VIII' Kerĺileti Önkoľmánvzat
: van fljrtigi Erzsébet)

|ngatlan típusa
Epiiĺeten beltili elhelyezkedése
Közmiĺ-ellátottság
Epĺtési technológia

?'^*' [ .*'*.fi,í-í,':'.'*;-ffiajffäé.'.ĺ'"frfr*ä
J 
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|ll i n ł.. Ffl''jÉijĹ{ Tciřł:liĺ 

'jfi.Éili.}l415110,000i ĺl.. l|.ľi!:;.tľj{Íĺ l:

ńi"'t*' j /1t
69l m2 i lí11

Fajlagos foľgalmi éĺték kerekíwe
Az ĺngat|an foľgalmi értéke keľekítve

Az ingatlanh oz tartoz,ó telekhányad ęszmei értéke

Az ingatlan likviđációs értéke

375,',l89,-Ft/mz
35.700.000,- Ft
ax,ąz Haĺmin c ö tmil lIó- h ěts zd&zer for Ínt
4.900.000,- Fr
azaz Négłmiĺlió -kilencs zazezer torint
25.000.000,- Ft

iĺ.l l39 Budapest, Váci rit 95. ĺel.: +36 {1) 27o 90 86 Faxl +36 (!) f7o 90 87 E-mai|l propertv@orifton.h!.l
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6HIFTON
, ĺĺII1. ker', Vĺg utea 18' 3, enełet !' !qh!!s

F'ľ c i:.*.ľ 'i 7

ńnľÉxĺr,És Ôsszmrocr,AŁl .ĄDÁTLAP
Az INGAaAľľoRGĺĺ,ltcĺ ÉnľlłľúnÖĺ

Tęteprilés (város, kerület, váľosĺév)
Utca, häzszám, emelet, ajtó
Hrsz.

: Buđapest, \ttr' keľ. Csanĺok.negyed
: Víg rĺtca 18' 3' emęlct 3.

:3a%010/N20

Tulajdonos
Jeleĺrlegi béľlö

: Vtr. Keľülęti onkoľmányzat
: van flJrögi tŕzséb€Đ

kgatlan típusa
Éptileten beliili elhelyeakedese
Kömů-ellátottsóg
Építěsi tecbnológia
AlapteriiÍet

: lakás
: emelet (utcai)
: villany' víą csatoľna
: hagyományos' tégla
:95 ĺrŕ
:3,0m
:415/10.000
; komfoľtos
:691m2

uĺ*ĺ.*ott módsaeĺe : összehasoĺlíió adatok píaci elomzése
:2017, augusztus 9.

Faj lagos forgalmi ćľték kerekítve

Áz ĺn$atlan forgalmi éľtéke keľe|dtve

Az ingatlanho z taĺtoĺ.l teie}*rányad esaneí'értéke

Az ingłtlĺn lĺ|ľiđácĺós éľtéke

375.789,.Ftlď
35.700.000,- Ft
aíat, Irdľnincötmilliő-hé*zl'uzer fotht
4.900.000,-Fr
az az Né głni tI źo. fri ĺ en c s z dz e-a er fori nt

25.000.000,- Ft

Budapesą 2017. augusztus 9'

ll.i tls Buđapest, Váci út 95. ľet.: +36 (1) z?g 90 86 Faxl ł36 (1) 270 90 87 E.rflä'l! '.'l...','":.lĚii'i;'i'ij'í.;l:ł.'l.jj' rT
t
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utca I8, 3. emelet j,Iatrás (Í!rsz': 34930/0/Á/20) P r o p e,r t y

I N GÁTI}|N É Rrr r rĺő an,ą TI.Ą P

t. A SZÁ'KERTŐI JELEľ.ľTÉS TÁRGYĄ Az ÉRTÉIffr'És cÉuĺ,

Üriigĺ Eľzsóbet (10s4 Budapest, Víg utca 18.) megbízta a Gľĺfton Pľopeľfy Kft'-t a 1084
Budapest, Víg utca 18. sr.ám a|atti, 34930ĺ0lN20 hľsz.ú önkoľmányzati tulajđonri 3'
emelet 3. számú lakás éľtékelésével.

Az ingatlaněrtěĺrelés célja az ingatlan forgalmi értěkének és lilałidációs éľtékenek a
tnegálĺapítása.

2. A SZAKÉRTŐI vrzsGÁLAT MlDszERE

2.1. Az értékelési szabdlyzat, jogsxabúly, amelynek megfelelöen az éľtékelés kěszlłlt

Az ingatlanértékelő adatlap a foľgďmi élték egyszeľűsített dokumentálási formában töľténö
megállapítása' A vonatkozó - a Magyaľ Ingatlanforgalmazók Szövetsége szakmai
bizottsága áltď kidolgozott . ajánlásoknak megťelelően, az abban meghatáľozott eljaľásokat
követve, az Á[óeszkoz Érteketok Európai Csopotja (TEGovA) szalĺĺnai útmutatásai
szerint, az ingatlan jellegéľe tekĺntęttel a piaci adatok összehasonlító elemzésén alapuló
módszeľt alkalmaztuk, Az értékęlésnél Íigyelembe vettĺik a 2511'997, (xI.ĺ') PM és az
54lt997.6r.l) FM sz. rendęlęteket, továbbá a helyi onkormánýzat speciális kitételeit is.
Az ingatlanok éľtékesítése nem a szabad piacon töľténik, az ęIađő nincsen eladási kényszeľ
a|att, Az ďkďmazott rnldszer és a levont ktivetkeztetések éľtelmezése ezekben a
jogszablĺlyokban és iriĺnymutatásokban ľögzítettek figyelembevételével, az ott
meghatäľ ozottak szeľí nt éľtendők'

2.2, A szakěrtői jelentésben hasznłilt értékfoľmúk, módszerek megnevezěse

Figyelemme| az éľtékelendő ingatlan sajátosságaiľa, továbbá az éľtéketés céljĺára az
értékelési gyakoľlatban haszrrrĺJt eljfuĺĺsok kt'ail a vizsgált ingatlan esetében a piaci
infoľmációk elemzéséĺe épĺilő összehasonlíti mldszeĺt ďkďmaztuk.

2,3. Helyszíní szemle és időpontja

HelyszÍni szemle időpontj a :201?. augusztus 2.

2, 4. F elh aszndlt do k ument umo h

- tutajdoní lap (nem hiteles, 2017. ápľilis 26.). Tĺĺľsasházi a|apitő okiĺat (részlet)
. társashrázisnntajz

Az ingatlanról fényképfelvétęlek készĹiltek, melyeket mellékletként csatolfunk.
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3. 
^ZINGATLAN 

ISMERTETÉSE

3. I. Ingatlłn-ny ilvóntaľtds i adato k

Teleptĺlés
Besorolás
Cím
Helyrajzi szam
Megnevezése
Terület
Tulajdonos (ok)
Széljegyek
Terhek

Epítés ideje
ĺngatlan típusa
Építési mód
alapozas
szigetelés
taľtószer*ezet
ťodéľnszerkezet
falazat
tetőszeľkezet
héjaz-at

Budapest, VIII. keľ.
belterĺilet
Víg utca 18. 3. emelet 3.
34930101N20
lakás
95 m2
VI II. keťrileti tnkormany zat I l I tulaj doni hĺínyad

r9r7.
taľsashaz
hagyomanyos, tegia
sávalap, állapota nem ismeľt
bitumenes szigetelés, á||apo|v nem ismeľt
tégla szerke zet, közepeś állapotu
acélgerendás, kdzęes áJlapotu
tégla szerkezet közepes állapofu
nyeľegtető, közepes állapotu
pala. és cseľépfedés, átlagos állapotu

3.2. Az ingatlan elhelyezkedése, áłtalúnos leírdsa

Az értékelésbe vont ingatlan Budapest VIII. keľĺiletében, a Csarnok.negyed elnevezésii
városľészben, a Víg utca és a Bérkocsis utca saľkfui lévő társasház emelgtén talalható.

Ktimyezetében ľegebbi és újabb építésii, táľsasházas és tizleti célú ingatlanok ĺalálhatóak, a
fiildszinten és a pincében többnyiľe iielethelyiségekkel, miihplyekkel, ľaktárakkal. A
taľsashrĺz és az éľtékett ingatlan is klzmlivesek. Tiimegközlekedéssel a kömyéken
kiiztekedő autóbuszokkď és villamosokkal, valamint 

, 
metróvď érhető el.

Személygépkocsivallegkönnyebben a Víg utca felől közelíthető meg.

3,3 Felěpítněny Ísmertetése

kiilső feltiletképzes: kópoľos vakolat, jó állapotú

ErtétrłIt ingatlan
kiilső nyílĺíszáÍók : faszeľkezetĺl ajtók és ablakok, gyenge-közepes állapotban
belső nyílas zárók : faszęľkezetii ajtók, közepes állapotban
padazat,burkolat : beton, cementlap, pvc, parketta" hajópađló burkoiat, közepes

állapotban
belső felülętképzés: vakolt, festett, csempézett falak, kiizepes állapotban
gépészet, hőleadók : cseľépkáłyha, villanybojleľ

H.l139 Budapest Váci út95. Te|.: +36 (1) z70 90 86 Faxl +36 (1) 27o 90 87 ř.ľnai|: ppperťv@oriĘpn.hu
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Az éľtékelt ingatlant magába foglató épiilet az 19l7.beĺ épiilt, hagyomĺányos tegla
szeľkęzeťtel, pince + ftjldszint + 4 emelet kíďakíĺíssal. Az éľtekelt ingatlan a Víg utca és a
Béľkocsis utca saľkiĺn lévő táľsasház emeletén taLćůható, a táľsashaz lépcsöhłízából és
ffiggőfolyosójĺĺról önállóan megkĺize|íthető. Gáz kivételével minden k<'zmti rendelkęzésre
áll.
A vizsgált ingatlan előszobaľą konyhaľą kamľára" fiiľdőszobára' wc-re' valamint 3'5
szobara osztott, melyek belmagassaga 3,0 m.
A bejáľati ajtók és az ablakok faszsrkezettlek, gyenge.kiizepes áIlapotriak. A betső ajtók
faszeľkezehiek, kĺizepes állapofuak' A padozat beton, cementlappa|, ptkeíIával, pvc-vel,
hajópadlóval buľkolt, közepes állapotuak. A fatak vakoltak, festettek, csempézettek,
közepes állapotúak' A használatĺ meleg vizet villanybojler adja. A fittést cserépkályha
biaosítja'
A szemle soľán az ingatlant Ürtigi Eľzsébet hasanosította'
tsszességében a vizsgált ingatlan k<ĺzepes múszaki állapotban van'

3, 4. A lapte r lilet i ađato k

Az ingatlan hasznos alapteľĹileti ađatai a rnellékelt, ľészben ellenőľzöfi a|aprajz alapjĺán,
kerekítve keľĺiltek meýłatźlrozźtsra. Az ęltérő kialakítás és funkció kovetkeaében az egyes
funkcionálisan és teriiletileg, illetve készĹiltségben elhatiiľolható.épiitetrészek alapteľiileteit
a szźnnitott hasznos ďapteľtiletben eltérő súllyal vetttik figyelembe.

He|yiség.megnerezés
he|yiségek nettó

ďapteľii|ete, m2

ľeülká|ťnettó
terĺilet łľánya o/o

be|yĺségek
ľeülká|t

aIaseľ|iIete,
,

m
ťngatlan helyĺséget
Elöszoba r0,05 IAU/o r0.05
Konyha 7^86 l00q/o 7.86
F{lÍdö 285 IDU/o 2,85
WC 1. l5 lWo 1.15
Kaľľľa 2.67 lW% 2,67
Fétszoba 5,95 Wo 5.95
Saoba 21.28 Wo ?t.?s
Szoba 26,52. Wo ?6.52,
Szobą r6,55 00o/o 16,55
Összeselr 94.88 94.88
AlapaJz szerinti, he|yszĺnen e|IenÔľzôtt teľtttet ď 94'88 94$ĺ
Tulaj&ni lapszeľintĺ terii|et ď) 95,00 95,00

Az éľtókmeghatáľozás soľán Íiryelembe vett redukĺĺlt alapterĺilet összesen: 95,0 m2.

H.1 139 Budapest, Váci r1t 95. reI.l +36 (1) z7o g0 86 FĘxl +36 (L) 27o 90 87 E.maí|: D,ľooertv@ořlfto;t
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Megnevezés
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Ü
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A figyelembe vett sri|yszámok

KotÍgáIt fallagos eladlísi ánk (Ft/*, )

&ł'$éł

Összehasonlítő adatok ieltemzöi

. . t"Eáq 
.

Bp., VĺII. kec
FIorváth Mi.hĺty tcĺ

2:e_m:.Igt .._ . .

_. {9 .. .
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. . .1?.2o..
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?917
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G
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'
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*
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A tikvidációs éľték megállapításánál gyoľs szabadpiaci éľtékesítést feltételeziink. A
megbízó kifejezea kéľésének és igényeinek eleget téve, az értékelt ingatlannrál a gToľS
szabadpiaci éľtékęsítés míatt -30% konekciót alkďmaaunk a likvidációs érték
meghatarozasáÍ:ráL.

4.2 A túrgví żnggllanrg iutó ÍöIdteriilęt értékének szđłftttása

Azestneiháĺryađhoz tar1aző telekértéket a piaci adatok alapjáľr állapított"uk meg'

4.3 4 túrĘli ingallgn forgalmi értékének męgillqp,ítiÉpa:

A piaci <ĺsszehasonlításon alapuló megközelítésľe vonatkozóan az a véleménytink, hogy
megfelelő szamú ađat á||t rendelkezésĺinkre ahhoz, hogy az ę módszerľel kapott éľtéket
megbízhatónak tekinthessĹik.

Az ismeľtetett módszerľel és feltétetlel a 1084 Budapest, Víg utca 18. szám alattĺ,
34930ĺ0ĺNz0 hrsz-ú łinkoľmányzati tulajdonú 3. emęIet 3. sz. lakás jelentegĺ piaci
értěkéĘ

35.700.000 ľt-ban,

Haľm in ciitm il| ĺó-ľélszz ázezerfoľintb an
haĺároztuk meg.

A forgďmi érték tehementes ingatlanľa vonatkozik, és Áľe.t nem tartalmaz!

Budapest, 201 7. augusztus 9.

Ingatlanfoľgalmĺ értékbecslő
névjegyzék szám : 034st' na02

.p'JtoT FľopolĘ Kft.
Í lév t'uoap-esĺ' Vácj út 95'
A eo^su a m : 2267 90ZS -Z- 4 1

\

H.l l39 Budapest, Vĺíci út 95. rel.: +36 {1) 27o 90 86 Fax: +36 (1) z7o 9Ü 87 E.mail: proosrty@qrifton,hu
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5. Sp eciáIis feltéte lezések, kaÍldtozđs o k

A megállapított éľtęk az ingat\an forgalomképes, bektiltö zheto, teljes per-, igény. és
tęheľmentes állapotu tulajdonjogfua vonatkozik, á helyszíni szemlén mégisńert állapotban.

Az éľtékelő kijelenti, hagy az éľtékelés tźtgyátképező ingatlanhoz semminemií személyesés anyagi éľdekeltsége nem fiĺződik, az általa ľľleghatáozott éľték semmi1yen
összeftiggésben nincs a megbízasi díj nagyságávď.

Az értékelést a készítendő szakvéleményben részletesen felsoľolt, kapott szóbeli és ĺľrísbeli
infoľmáciik alapján készítettĺik et' A Megbíző az ríltala szolgáltatott és az értékeiésnél
fęihasznált adatok hitete sségét és val ódiság át szav ato|j a.

Így a Megbízó áltát rendelkezéstinkľe bocsátott iratok, egyéb dokumentumok
tanulmányozásán tulmenően joe' teľmészętü vizsgálatot fiógcím, vagyonjogok
éľvényessége, stb.) nem folytatfunk. Az íngatlan foľgalomképe"*sšgenót joií eredet{i
korlátozĺĺsaľól a fulajdoni lapon bejegyzetteken tulmenően ninôs tuä.omasul*] de ęz.ei
felelősséget nem vállalunk

A rendelkezésĺinkre bocsátott adatok és inforľnácilk, rnelyeket az értękelés sonĺn
felhasználfunk, tudomasunk szęľint helyľállóak és pontosak, łionban teljes köľű
ellenőĺzésiiket nem volt módunkban elvégerni, ez&, felelósŚégĹink 

" uonuti.o"asban
korlátozothak tekintendő. A szakvéleményhez csatolt iľątok és dokumenfumok csak ae
ingatlan bemutatását szolgálj ák.

Megbízó fudomásul veszi, hogy az éľtékelő az éľtékelést szemľevételezés és a Megbízó
adatszolgáltatásu ďapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemľevételezéssel nęm
észlelhető éĺékbefoýrásoló tényezókért az éľtékelő felelősséget nem vállal (pl.:
ép{ĺletszerke zeti, ta}ajfelszín alatti, stb' pľobtémĺák)'

Az ingatlanon éĺtékelt felépítmények éľtéke magában foglďja az épĹilet ľendeltetésszeľii
használatlĺhoz szĺikséges felszęrelések, gépészeti beľęndezě'.i. e'tek*, dę nem taĺtahnazła'
az adofi. funkcíóhoz kapcsotódó telepített vagy mobil eszkdaĺk éľtékét.

Az értékelés időpontj a 2aÜ. augusztus hó, a közgazdasági, jogr feltételek és piaci
víszonyok ęlőľe keliő pontossággď nem prognosztizak:tatő vĺltózĺjai modosíthatják, illetve
érvényteleníthetik a szakéľtői vélemény forgďmi éľtékľe vonatkozó megáltapÍtásłt, ezéttaz éľtékelés fordulónapját követő 6' hónapon tril tČiľténő felhaszľrálás á."t* a megadott
éľték feliilv izs gáLata indoko lt.

Ae altalunk meghatĺíľozott éľték a fentiekbęn vánaltfeltételeken alapul, és a Megbuó {í1tal
megjel<ilt célľa történő felhasznalásban érvényes.

H.ll39Budapest,Váęiút95.ĺel.:+36(i)iios0soFôxi+36{L)27o90ffi
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