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Előteľjesztő1 Józsefuárcsi G.äzdálkodasi rozpont zrt.. 

. ' ' \ ĺ..Q..i.sz napirend . .

A Varosgazdalk, ' odasi és Penzügyi BŁottság 2017 , szeptember 1l-i iilésére

Táľgy: .I,akós elidegenítésével kapcsolatos vételáľ és eladásÍ ajánlat jóváhagyĺńsa esetĺ dłintés
alapjĺĺn-BudapestVIII.keľiiletSomogyiBéIautca19.II.emelet22.

Előterjesztő: Józsefuáľosi Gazdalkodási Közpo ĺt Zt|., Bozsik István Péter vagyongazdĺálkodĺási.
igazgatő

Készítette: BalatonBoglárkaĺeferens
A napiŕendet nyilvános iiles"en kelltrárgyalni. , I

Adöntéselfogadĺásáhozegyszerűszavazattöbbségszfü séges.
Melléklet: ingatlan adatlap, értékbecslés

Tisztelt Y źlrosgazdźllkodásí és PéĺrzÍigyi..BŁottság!

I; Tén. yĺĺ.Ilás és a diĺntés taľta|mánák ľészletes ĺsmeľtetése

' A Budapest VItr. kerület, Sgmogyi Béla utca 19. tr. emelet 22. szátm altatti,36467/olMIgbĺsz-li' 67 m2
alatriteruletiĺ, 2 szobás, komfortos komfortfokozatíl, a kiizös fulajdonból hozzá taĺtoző 366/10.000
tulajdoni haĺíyaddal rendelkező önkoľmányzati takás 2016. szętember 02. ĺapjźńól határozat|an időre
kerÍilt bérbeadiásľa, cserelakas biztosítása jogcímen. Bérlők korábbi bérleti szerződése 2OO4. janufu 2.
napjátói hatáĺozat|an időre szólt a Szigony utca 33. B épĺilet fiĺldszint 18. szárĺlalatti 38 m2 alapterületÍĺ,
1,5 szobás, komfortos komfoľtfokozatí Lakásra, azolben az ingat|an a Corvin sétĺány Progr.am
megvaiósításának kęretén beltil lebontásra keľĹilt.

Béľlők 2OI7. äpr1lis05. napjan vételi szándéknyilatkozatotĺýjtottak be a lakás.megvásfulása éľ<lekeben'
melyeť jelenleg is fenntartanak. A kérelemhez:gqatol{ák az éľvényes bérleti szeződés! valamint a berleti
ďu taąozas vonatkpzásában kiállított nullás igazď|źst. Bérlőknek 2011. szeptemberéig nem áll fenn beľleti
.díjtaÍ.ozásaTársaságunknál. 

'

Aziĺgatlanelhelyezkedése trVT Itr területet éťlnt, aRév8 Zľt. tárgyi ingatlan elidegenítésének akadĺályát
nemlátja'mivelątqületrevonatkozóan]semmilyensze.ľ2sdésbenvállaltktitelezett5égnincs.

Az épi|et nem szerepel a bontásra tijeliilt ingatlanok listáján. Ahźabanta|,élhatő lakások és nem lalds
géirJár.a szotgáló belyiségek eľdegenítésre kijelölésre kęrültek

A 30 albetétből álló üársash ánban 9 db önkormrínyzati hilajdonú ďbetét van, ameýhe z 2.852/IO.O00
tulaj doni hźny ad taĺtozlk.

Bérlők kéľéséľe a Grifton Property Kft. (Toroný Ferenc) 20L7. jtľĺas 26-án elkészítette a lakásra
vonatkozó értékbecslést; amelyben a lakás foľgalmi éÍtékét 34.700.000 Ft értékben batfuozta meg
(5|7.gto Ft/mz). A megállapított forgalĺni éľtéket a fiiggetlen igazsáĘ1lgyĹszakéľtő (Gó dot Lásztő) 201t.
július 03. napjrán heýbenhagýa

Fentiek alap1źnjavasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság jráruljon hozzá a Budapest VIII. kęrület, Somogyi
Béla utca 19. tr. emęlet 22. sztmalatti lakás vonatkozásában eseti döntés a|apjántöľténő elidegenítéshez,
illeťve a béľlők részére ęlađási Ąnlatmegkĺildéséhez az e|készíilt forgalni értékbecslés (ĺelevĺáns adatok
az előterjesztés 1. szźmtű melléktetében)i valamińt az onkormźnyzat fulajdonában átló takások
elidegenítés,érő| szőIó 35/201'6. (xtr.08.) önkórmányzati reĺrdelet (a továbbíakban: ReĺdelĐ 16. $ (1)
bekezdés ac) pontja ďapján, a Palotane'gyedben elhelyezkedő, valóságos komfortfokozat szęnnt t
komfoĺtos komfoľtfokozatí|akás esetére lrźnyadő, a foľgalni érték 85 oÁ-źłnak megfelelő összegíi,azaz ľl, l
29 .495.000 Ft vételar megjelölése mellętt. (l ,v

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Bérlők még nem nyilatkoztak arró|, hogy ery ĺisszegben vagy részlętfrzetéssel szeretnék.e av ngatlant
megváqĺáľolnÍ. A Reĺrdelęt' 16. $ (2) bekezdése alapjá\ha a béĺlő a witelárat ery iisszegbenťaetimeg az
(1) bekezdésben meghatáiozott vételár összegéből tov.{bbi.lO o/o kedvezméĺry illeti.meg. '

II. A beteľiesztés ĺndoka -'. ..] -. . .

A lakás ďiđęgenítésévelkapcsolatos diiĺrtésęk megbozataiáraaTisztelt Bizottság jogosult.

m.Adłintéscéljąp"-ngnhatásą
A lakás értékesítésével az onkormányzatköltségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az Önkormrányzat
szźlmára előnyös, meľt a csiikkenő tulajdoni hrányadra alacsonyabb közös költség fzetési' kötelezettség
tartozik. Amennýben a tźrsashźa valamilyen nagyobb beruhrázásról d<int, annak a költsége is kisebb
mértékben terheli az Önkormáĺyzatot

Az eladással kapcsolatos đ<intés megbozata|apénzígyl fedezetet neĺĺl igenyel.

fV. Jogszabályĺ kiiľnyezet

A Reĺdelet 2. $ (l) bekezdése értelĺnében a rendelet hatźńya a!á tartoző lakĺások elidegenítésével
kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő.testiilet gyakorola azza|, hogy egyes tulajdonosi jogok
gyakorlás,áĺa, a rendeletben meghaĺározott esďekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot
hata|mazz.a fel. A tulajdonosi đöntések előkésżÍtését és végrehajtĺásźú afe|adattal megbfzott vagyonkezelő
szervezet végzi e|. A Rendęlet 2. $ (2) bekezđésé szerint a 100 millió forintot męg nem haladó .

beköltöztrető forgalĺni érté|il lakĺĺs elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat g7akorló biz.ottság, ez.eĺ
éľtéken felül a Képviselő-testiilet diint az elidegenítésröl és az e|adási ajĺánlat kiadĺásáľól, továbbá dönt
adásvételi szerződéssel, továbbá annak módosíüásĺíval és megsziintetésével kapcsolatos kérdésekben,
kivéve ązokat az eseteket amikor a döntés azérték'hatźrtćll fiiggetleniil a KépviselőtesttileÍ jogköre.

A Rendelet 5. $ d) pontja a|apján a fulajdonosi jogokat gyakorló baottság eseti döntése alapján
idegeníthďí el a lakás, ha a lakást magábafoglató epulď IIVT terület€,n van.

Az e|ővásánlási jog ryakoľlása a Rendelet 8. $ (1)-(2)bekezdései alapjłán törteĺrik

A Rendelet 8. $ (1) bekezdése alapján:,,'Ą lakrást, azLtv.-benszabáÄyozottelővlásárlási jog ďapján a
bérlő, valamint a béľlő hozzÍjaru|asával eryenesági rokoną örökbefogadott ryermeke vrísárolhatja meg.''

A Rendelet s. $ (2) bekezdése alapjĺĺn: ,łła a |akás az állam tulajdonából térítésmeĺtesen keriilt az
onkoľmĺányzatniajdonábą a bérlők elővrásrárlási jogukalapján vĺásĺáľolhatjĺĺk meg a lalást.'

A Ręndelet 15. $ (1) bekezdése alapján az eladási Eám|at atulajdonosijogokat gyakorló bizoÍtság döntése
atapján adható ki a vevő ĺészére.

A vételáĺ męgźĺtapítźtsát a Rendelet 16. $ (1)-(3) bekezdéseí szabáůyozzźůĺA Rendelet 16. $ (1) bekezdés
ac) pontja alapján: ,,Ha a térítés nélkiil az oĺkormányzat tulajdonába került lakĺást az e|óvásán|ĺĺsi jog
jogosultja vásárolja m€g' a véte|fu a Palotanegyedben elhelyezkedő komfortos, összkomfoĺos lakás
esetén a forgalní érték85 o/o-a..

A Rendelet Q) bekezdése alapjĺán: ,,Ha abérlő a vételrárat egy összegben fizeti mę g, az (L)bekezdésben
meghatározott vételĺáľ összegeből további 10 %o kedveanény illeti meg.''

A Rendelet (3) bekezdése alapján: ,,Ha a bérlő avétp|źtľatńszletekben ťĺzeti, de avéte|źthánalékot 5 éven
belĺil egy összegben megfueti' afennmaradó véte|áĺrésne béľlőt 70 Yokedvezmény illeti ."''

Maryaľoľszĺg 20|7. ćvi központi költségvetéséről sző|ó 2016. évi XC. töľvény 5. $ (5) bekczdés c)
pontja a|apján: ,;,A ĺemzeti vagyonĺól sző|ő 201l. évi cxcu. törvény 13. $ (1) bekezdésébeĺl
meghatározott értékhaüárt a20I7. évben25,0 millió forint eryedi bruttó foľgalmi éľték képezi.''

A lakások és helyiségek bérletére, valamínt az elidegenitésiikre vonatko ző egyesszabályolaó I szőlćl1993.
évi LxxVItr. tĺirvény (a továbbiakban: lakást<irvény) 49. $ (1) bekezdésének a) pontja szerint az áůlram

tulajdonából az ö'nkormźnyzattulajdonába keriilt takásra a bérlőt elövĺásáľlási jog illeti meg.

t
ALakástörvény54.$(l)bekezdésealapjĺĺn,azönkoľmĺáĺlyzatľendeletébenhatfuozzamegaze|óváĺsźt|źsj|d /
joggal érintett lakás vételiáranak mértéké| megfizetésének (rész|etfiz.etés, vételárengedmény stb.)mődjť 1/
és feltételeit.
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Fentiek ďapján kérem a Tisztelt BÍzqtt.ságot, hogy a dđntését meglĺozní szíveskedjen. . : ''

HATÁŔoZATI JAvAstAT

... |...ĺ2017 . (DĹ 1 1 .) szźmíVárosgazdálkodĺĺsi és Pénziigyi bizottsági hatźłrozat:

A Vrárosgazdálkod.ási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hgzzźýźtu| az.lngat|aĺ-ĺyl7vźntartÁsban a Budapest VIII. kerüIe! !"ľ"ľ Béla utca 19. tr.
eirelet 22. szźlm aĺatti, 3646i|l0lUl9 hrsz..ú, 67 m. alapierületiĺ, 2 szobás' komfortos

komfortfokozatu, a közös tulajdonból hozzátartoző 366/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező

1akĺásra vonatkozóan bérlők részérę töľténő eladiási ajánlat megktildéséhez, a véte|áĺnak az

elkésziilt forgalai értékbecslésben megállapított forgalmi érték 85 '%a -álban, azaz 29.495.000 Ft
összegben töľténő közlésével és azza| a tźljékoztatassď kiegészítve, mely szerint a végleges

vételráľ összege a az onkonnányzat tulajdonában alló lakásot elidegenítéséről szóló 35ĺ2016.

Cxtr. o8.) <ĺnkrcľmányzati ręĺrdelet 16. $ (2)-(3) bekezdéseiben illetve a 19 $ (1) bekezdésében

biztosított kedvezmények a|kaLmazásźpa| kerül megállapításra.
'l

Felelős: JózsefufuosiGazdá|koőísiKözpon1 Zrt.vagyoĺgazdáikodásiigazgatőja
Ilatłíridő:2oI7.szeptember11.

2.) felkérí a Józsefuiírosi Gazdálkodasi Központ Zrt-t ahatźrozat 1.) pontja szeľinti eladási ajŁn|at

kikiildéséľe, valamint az adásvéte|i szerződés megkötésére

Felelős: Józsefuáľosi Gazđrílkodłási Kö7pont Zrt.vagyo;ngazdalkodási igazgatőja

Hatłáľidő: 201'7. október 31.

, 
A döntés végrehajüását véeza szervezetiegység: Józsefufuosi Gazd.álkodasiKözpoú7rt.
A.lakosságszélés kiirét érintö döntések esetén az e|őté1esztes előkészítőjének jav'aslata akłczététe|
módjrára:ahonlapon.

.Budapest, 2017. szeptember 5.

Bozsik István Péter
vagyongazdálko dási igazgatí

jj

',]

!
ĺi

il
a!
á
{t

r:l

il
],ł

tii

ll,
it

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



I. szdm melléklet

Somoe|)i Béla u: 79. II. emelet 22.

Véteľ kéľelem benffitásának
dĺítuma:

2017. áorilis 05.

Béľló javáľa Íigyelembe vett'' értékntiveló
beľuházás łisszege

36467l0lNI9 l 67 | komfortos

Vételáľ
(foľgalmi

éľtéł( 85 %.
ában):

Hrsz:

Az insatlan adatai

Az értékbecstô áltąl megállapított
bektilttizhetó foľgalmi éľték:

Értéľuecslésben meshat írozott adatok

29.495.000 Ft

m2

onkormányzatĺ
albetétek száma

Konfoľtfokozat
Nví|váritłrt.szeľ'

BéľletidÍj Fť hÓ +
AFA:

33.359 Ft

34.700.000 Ft

e (30)

onkormányzatĺ
tulaidonĺ
hányad

Szoba-
számj

l2

Béľleti díj mértéke:

kÖltségelviĺ lakbér

m'áľ:

28,52%o

Egvéb adatok

' : '''. .':ljj.';:;i]ł..:j

Eladást kízáľő
feltétel fennáll.e:

Mĺĺszakĺ állanot leíľása:

517.910 Ft

értékbecslés szeľint

IGENAľEM

Éľtemecslés
készffie' és dátuma:

Grifton Propeľty Kft.
(Toronľ Feľenc)
2017.jrinius 26.

jÓváhagyta: Mozaik 8 Kft., (GÓdor
LászlÓ) 2017. i lius 03.

Elĺdegenítés
kezdeményezése

Kiizłis kłiltség:

12.810 Ft

őnkormányzat
áItaVbér|r áita|

Bérleti jogvĺszony kezdete és
jogcÍme:

2016. szeptember 02.
. cserelakás

ľ.izetésĺ moľál:

megfeleló
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GR IFTO N
trÉkek it1g?tĺÍ!I: Bp', WII' ker,, sonogn Béuutcajg, eneleti lť.kłs (Hrsz.: 36467/0/Á/t9) P''.r- o p e r t y_

INGATLANF0RGALn{I szAl$/Etnnmľw

a Buđapest VIII. keľ., Somogyi Béla utca 19. szám (hľsz.364ő7t0tÁi19) alatti,
Önkoľmányzatĺ fu|ajdoní2. emelet 22. száműlal<,ís foľgatnĺ éľtékeľő|

Készítette ; Toronyi B'eľenc
IngatlanfoľgalmÍ értékbecslő
névje5zék szám : 034iln002

Készĺilt :1példányban

Budapest, 20t7. júnĺus 26.

H.1l39 Budapest, Váci út 95. ĺe|.: +36 (1) 2/o 90 86 Fax: +35 (t) 27o 90 87 E-maĺ|: pĺoĺqt@sĹifto!.lu

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



GRIFTO N
D' ľ',.'

ÉłtéĘlt i|t.^!,|ľ?:'Bp., YTII, lceľ., Sonoa( aeh ubg lg.,Teteti ĺakás (I!rcz.: 36a67/0/.4/l9) Y'r'O'F,".í.t.Y

ÉnľÉ,rĺrr,És Ôsszprocr,Aĺl ADÄTLAP
Az INGATLAFĺ FoRGÄLl\đl ÉnrlirÉnŐl.

Tóth Banu

Au éÍtékelt : lakás

Település (vaľos, keľiitet, váľosrész) : Budapest VItr. ker. Pďota.neryed
IJtc4bázFzőrn, emele! ajtó : Somoryi Béla utca Í9.2. eme|etzf.
ľksz. :36467ĺ0ĺN19

Tulajdonos
Jelenlegi bérlő

: Budapest Főváros Józsefoarosi lnkormĺínyzat
: van (Tót.b Barna)

Énľńlor,ľ ÉnnnxnlľsÉc

FIBBJELLEMZII

ajlagos forgalmi éľték : 517.910,-Fťm2

Az ĺngatlan forga|mi éľtéke : 34.700'000'. ľt
azaz Ilatmĺncnépmillió.héBruúzezeĺ foĺint

Az ing.-hoz taľtozo telekhányad esaľrei éľtéks : 9.100.000'. Ft
azaz Kŕlencmill ió. e głs zázez eľ foľint

Az iłgatlan |ĺln'idácĺós éľtéke ;24300.0ffiľF't

Budapest, 2017. június 26.

A'J f, łilff ttľtłtffi i|iF. 2.4 1

Ingatlan ŕđFgdlfo FEit8ŘĺĺEťgĺ
névjęyzék szám ; 03451/2002

H.l139 Budapesą vfui tft 95' T€l.| +36 (1) 270 90 86 Fax: +36 (1) f?o 90 87 E.mail: oropertvQsdfton.hq 
ĺ.)\nY
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IN G,ŁTIÁNÉRTÉnĺĺö,ąne TIÁP

1. Á szAI(ÉRTü JELEľ{TES TÁRGYA, łz ÉnľÉlclÉs cÉr*rA

Tóth Baľna (1085 Budapest' Somogyí Béla utca 19.) megbízta a Grifton Pľopeľty Kft.-t
a 1085 Brrđapest, $omog1i Béla utca t9. srÁm alatti,36467l0lUl9 hľsz-ri" 2. eme|et 22,
saámli lakás értékelésevel.

Áz ingatłanértéłrłĺés célja az Íngatlan forgaĺni ěrtélcłnek és ĺikvidúciós értékenek a
megźllapíaźLsa

2. A szAI(ERTlr vrzscÁr,ł'ľ MlDszERE

2.1. Az értéhelésí srp.búIyzat' jogszabúIy, amelynek meg1felelően az éĺtěkelés készüIt

Az ingatlanéľtékelő adatlap a foľgďmi éĺték egyszeľüsítętt dokumentiĺlásĺ fomrában tČĺrténő
megállapítása A vonatkozó - a Magyar Ingatlanfoľgalmazók Szövetsége szakĺrrai
bizottsĘa áJtal kidolgozott. ajáĺrlásoknak megfeleloen, az abban megbatáľozott eljáľásokat
követve, az Allóeszktĺz Éĺetelot Euópai Csopoĺtja (TEGovA' szaknai ritnnutatásai
szerint, az ingatlan jellegéľe tekintettel a piaci adatok {lsszęhasonlító elemzésén aĺapuló
módszert atkabnaztuk. Az éľtékelésnél figyelembe vettĺik a 25ĺtg9?.0(I.1.) PM és az
54l|997. C'il.l) FM sz. rendęleteket, továbbá a helyi Önkoľmáoyzat speciális kitételeit is.
Az ingatlanok értékęsítése nem a szabad píacon töľténik, az elađő nincsen eladási kényszeľ
aLarl. Az ďkalmazott módszeľ és a levont követkęztetésęk éľtelmezése ezekben a
jogszabályokban és iłĺnymutatásokban ľögrítettek figyelembevételével, az ott
meghatározottak szeľint éľtendők.

2.2. A szakértőÍ jelentésben hąsz,ttdlt értékformók, módszerck megnevezése

Figyelemmel az éľtékelenđő ingatlan sajátosságaiĺą továbbá az éľtékelés ceĺ1őła az
éľtékelési gyakoľlatban hasanált eljáľások köe.tl a vizsgált iizletheýiség esetében a piaci
ínfoľmációk elemzésére ápiilő iisszehasonlító módszeľt alkďmaztuk.

2.3. IIelyszíni szemle és ítőpontja

Helyszíni szemle időpontja : 2017. június 21.

2, 4. Felh asu óIt dok umentumo k

. tulajdoni lap (nem hiteles, 20t7. őpn|is24.). társasházi alapító okirat (ĺészlet)

. táľsashĺĺzi szintľajz (részlet)

Az ingattanľót fénykęfelvételek késziiltet melyeket metlékĺetként csątoltunk.

Béla utca 19. emeletŕ lalĺls

GRIFTON
P.r'o-p-e-r-t y
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3. AZ INGATLAI\ľ IsMERTEľÉsB

3. 1. Ingatlan-nyilvúntaľtósí aďatok

Teleptilés
Besoľolás
Cím
Helyľajzi szám
Megnevezése
Terület
Tulajdonos (ok)
Széliegyek
Terhek

Budapest VIII. keľ.
beltęrĺilet
Somogyi Béla utca 19.
36467tutN!9
lakás
67 mz
Budapest Fővĺĺľos Józsefuiírosĺ onkonoányzat 1/1 fulajdoni hrínyad

3.2. Az ingatlan elhelyerJĺeďése, óltalónos leírdst

Az éľtékelésbe vont Tg3tl* Budapest VIII. keľiiletébeĺr, Pďota.negyed elnevezésű
vámsľészben' a Somogri Béla utcában, a Blďra Lujzatéľ és a Kőfaľagó-írcu to"iĺtt leuo
társasháe emeletén taĺálható. Köľnyezetében trĺľsashfuas és ĺĺzleti, vauuřnt intézméĺyi célťr
ingatlanok taláJhatóat a fBldszinten és a pincében többnlľe uzĺetneryĺsegekkel,
mrIhelyelĺkel, ralďáfakkal. A ĺáľsasház é; az etéketť ingatlan kti"*űu.,.
Tömegközlekeđéssel a kdľnyéken köztekeđő villamosokkal, autóbiszokkal, valamint
metóval éľhető el. Szemétygépkocsival legkönnyebbęn a Somogĺi Bé1a urca felől
közelíthető meg.

3. 3 Felépítmény ísmertetéłe

Építés íđeje
Ingatlan ťpusa
Epítési mód
alapor.ás
szigetelés
taľtószerkezet
fbdémszeľkezet
falazat :

tetőszeľkezet :

héjaat I

kĺilső feliiletképzés :

Éĺekplt ingattan

1890-ęs évek
társasház
haryomáľryos, tćglą átlagos áItapot
tégla sávďap
nincs, vagy elavult
tégfu szerker"et, átlagos ál lapotban
acélgeĺendás ftĺdém, átlagos ĺíllapotban
tégla szerkezet áttagos állapotu
magas tetó, megfelelő ĺĺIlapotti
cseľépfedés, jó állapotú
kőporos vakolat, ľészben felújított átlapotri

k{ilső nyílásńťók : m{ĺanyag ąitó és faszerkezetű ablakot jó átlapotriak
belső nyílászarók : faszerkezetű ąjtók, jó-közepes állapotriäk
pađoz.at, burkolat : beton, jáľólapokkal" paľketíával tuľtolt,jo állapotban
belső felĺiletképzés: vakolt' festetL csemptzett falak, jó ĺlupőmat
gép'észe{, hőleadók: gázkonveküoĺo elektromos kátyha" villanybojleľ

Béla utca 19' emeletĺ lłlĺls (IIrsz.:
GRIFTON
Pr.o'p-e'r.t.y

H-tt39Budapest,Váciút95.t€l,.+36ĺĺlziosÜ86Faxl+36(1)2709offi
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É,Ęfub r"gotlan Ę', YIIł fu,., soł'o#' BéIo ,t,1 !g. ,ľ,I"tí l?ki, (ĺĺ,ę.: 3oł67/0/,łl] Đ P.ĺ . 

9. 
p, e.r.t.y

Az ingatlant magába f9st10 lakóéptilet az 1890.es években ęrilt, hagrományos tégla
szerkęzettel, pince + folđszint + 3 emeletkĺďaHtással. Az éľtékel,i'ogutluřu śomoryi Béla
utcábaľl" a Blaha Lujza téľ és a KőfaÍagó utca között lévő tĺáľsashďemeletén 

'"1řh",ą.;táľsasház ftiggőfolyosójfuól önállóan megkłizelíthető. A vizsgált ingatlan el.őszobáľą
konyhárą 2 srnbáta, ffiľdőszobára és wc-lę osztott, melyek o"l'"us.''ái a 3ĺo7 m. Minden
ktĺzmű adott.
A mrlanyag bejáľati ajtó és a faszerkezetó ablakok faszerkezętií, jó áltapotriak. A belső ajtó
faszerkezetrl' közepes állapotú. A padozat beton' jáľóIapokkď turtolt, ttĺzepes állapotú. Afďak vakoltaŁ festettĄ csempézettek, vizesedés miät vakotatleváIás láthato, közepes
állapofuak. A haszruĺlati meleg vizet villanybojleľ adja, A ffítést elekľomos kályha és
gáekonvektoľ biztosítj a"
Az ingatlant a szęmle soĺán Tóth Baľna hąsznosította.
Az ingatlan összességében jó miĺszaki állapotban van.

3. 4. ÁIap te ľ ü ĺcti adatł k

A vizsgált iagatlan hasznos alapteriileti adataí a mellékelą részben ellenőrzött a|aprujz
alapján' kerekítve kęľüttek meghafuozásra. Az eltéľő kialäkítás és fuilkció követkęztében
az ewes funkcionalisan és teľttletitę, illetve készültségben elhatárolható épĺiletrészek
alapteľitleteit a szímított hasanos ďapteľtiletben eltéľő sĺttyď vetttik ĺgy"le;te..

I&|$ség.uegnertzés helýségek ľeűó
alaýerĺlteÚe, m2

ľeduká|ťnettó
teľlilet ĺľáuya 7o

he|yiĺěgek
ľefuk{lt

f
|nkás
E.łos4Da n.54 1007o 11.54
\ollvna t7.u lWo t7,u
Saoba lz74 lWo tz74Spba 21.63 lWo 2r.63
Fürdő 2,42 l0ffr' o 242wc 0,88 l0ff/o 0.E8
tłgatlłn &gzeson 67.03 ó7.03
Napľajz szłľinti, be|yszínen cllcnólzö{t terĺl|eŕ ím1 67.03 67.03
T[lajdoni lapszeľind teľület (# 67.00 67.00

Áz éľtékmeghatáľozás soľán firyelembe vett ľedukált alapteľület łisszesen z 6?,a mż,

H-l l39 Budapąst, Vácí rÍt 95. tel'ĺ *36 .
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ÉľÉkek inpatlan: Bp.' Wil' Iĺer., Somogi Béla utca 19. emeletĺ la|rás Brsz.: 364ó7/0/Á/19)
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GR IFTON
Értě|łett íngatlan: Bp., ľIII. hcr', Sonogłi Bélautca l9..emeletilofuźs (Hrsz.: stłĺĺĺoĺ,ule. P.r'o.p,e'r,t,,y

A likYidációs érték megállapítrĺsánál gyoťs szabadpiaci éľtékesĺtést feltételezĺink. A
męgbŁzó kifejezett kéľésénęk és igényeinek eleget tévę, az értékelt Ęatlannál a ryont
szabadpiaci éľtékesítés miatt 4a% koľľekcíót alkalmaztunk a likvídációs éľték

megbatáľoaísánĺĺl.

4.2 A úútgvźhe#tłanra iuÍó íöIdterüIet értéhének silĘnItósa

4.ł Á túrgvi ingatlan foľealmi értěkćnek ł,ugúllłq{tđsg

A piaci összehasonlításon ďapuló megközelítésľe vonątkozőan łz a véleményiink, hogy
megťetelő számú adat állt renđelkezésünkre ahhoz, hogy az e módszeľel kapott éľtéket

megbíz.hatónak tekínthessiik.'

Az ismeľtetett móđszerľet és feltétellel a 1085 Budapest, Somoryĺ Bóla utca 19. szám
(36467|gtV19 hľsz) ďatti 2. emelet 19. számú lakás jelentegĺ piacĺ éľtékét:

34.700.000 Ft.bĺn'
az.a,z

Harmĺncné5rm illió.héts zűzezeĺ foľintb an

hatĺĺľoztukmeg.

A ťoľgalmi éľték teheľľre'lrtes ingatlanĺa vonatkozik, és lłFA.t nem tartalmaz!

Budapest, 20 17. junius 26.

1-09-s'?8sęd--'

Toľonyi x'oľenc
In gatlanfo rgalmĺ éľtékbecslő
névjegyzék szám: 034iln002

:l
,t
rl

sľitlon Fĺopeľty Kft.
39 Budepęst.'Vá<;i ťrt $5.
oszárn: 22679a26.Ż-Ą1

Ił-l t39 Budapost Vácí út 95. Tel.: +36 (1) f70 90 86 řaxl +36 (1) 270 90 87 E.mal|: pJppertY@qrlfron.hu
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5. SpecÍilÍs felÍételezé.sek, korlźtozlűsok

A megállapított érték az ingatlan forgalomképes, bekdltözhető, teljes peľ-, igény. és
teheľmentes áĺlapotú tulajdor{ogáľa vonatkozit a helyszÍni szemlén megismeľt állapotban.

Az eľtékeló kijelenti, hory az éľtékelés tátgyátképező ingatlanhoz semminęmrl személyes
és anyagi érdekeltsége nem frződit az á|ta]a megbatfuozott éľték semmilyen
összefüggésben nincs a megbíĺÁsi dii narysłígávď.

Az értékelést a készítenđő szakvéleményben részletęsen felsoľolt, kapott szóbeli és írásbeli
iľrfoľmácíók ďapján készítettiik el. A Megbíző az általa szolgĺíltatott és az éľtékelésnél
felhasznált adalok hitelességét és valódiság át sravato|ja.

Így a Megbízó, á|ta| renđelkezéstinkre bocsáÍott iľatok, egyéb dokumentumok
tanulmáľryo7Ásáĺi túlmenóen josĺ teľmészetii vizsgálatot $ogcím, vagyoąiogok
érvényessége, stb.) uem folytattrrnk. Az ingatĺan foľgalomképességének jogi eľeđetű
korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken tulme'ĺrően nincs fudomásmk, ďe ezért
felelösséget nem vĺĺllalunk.

A ľenđelkezésĺinkľe bocsátott adatok és iĺfoľmációk, melyeket az értéketés soľán
felhasalálnrnk, tuđomásunk szeľint helytríllóak és pontosak, azonban teljes kör{ĺ
ellenöľzéstiket nęm volt módrmkban elvégezni, ezért fęIęÍősségĺink e vonatkozásban
koľlátozotfirak tekintęndő. A szakvéleményhez csatolt iľatok és dokumentumok csak az
ingatlan bemutat.ísát szolgálják.

Megbízl tuđonuásul veszi, hogy az értékelő az értéke|ést szemľevételezés és a Megbízó
adatszolgrĺltatásai alapján készíti. Az esetlegesen fennálló, de szemľevételezéssel nęnn
észlęlhető éĺékbefolyrásoló tényezőkért az éľtékelő felelősséget nem vállď (pl.:
épiiletszeľkezeti, talajfelszín ďatti, stb. pľoblémák).

Áz ingatlanon éĺékelt felépífuények éľtéke magában foglďja az épĺilet reĺrdeltetésszeľ&
hasanálatálroz sziilcséges felszeľelések, gépészeti bęręnđezések értékét, de nem tarta|maz.r.a
az adott funkcióhoz kapcsolódó telepített vagy mobil eszközök értékét.

Az eĺékelés időpontja 2017. június hó, a közgazdasági, jogi fe1tételek és piaci viszonyok
előľe kellő pontossággal nem pľognosztiaálható vá|torÁsu ĺródosíthatjłák, illetve
éľvényteleníthetik a szakéľtői vélemény forgďmi éľtél<ľe vonatkozó megállapításalt, ez&t
az értékeĺés foľdulónapját követő ó. hónapon fiit töÍénő fęlbasználas ęsetén a megadott
éľtek felüIvizsgálata inđokolt.

Az általÜük meghatáľozott éľték a feĺrtiekben vazolt feltételeken alapul, és a Megbízó áltat
megielölt célľa tiiľténő felhasználásban éľvényes.

t
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