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A Vaľosgazdálkodrási és Pénzügyi Bizottság 20|7. szepteĺnbeľ 1l-i ülésére

'. 1

Tárgy: Javaslat a Budapest YilI. kerĺile! Salgótaľjáni utca .9. (Szemafoľ
Íi'ldśżint 2. szám.alattĺ lakás eĽdegenítéséÝel. kapcsóIatos vételáľ és
aján|at jĺóváhagyásáľa eseti dtintés alapján

Előterjesztő: Józsefuarosi Gazdálkrcdási Ktizpont Zfr., Bozsik Istvan
. v awongazdá]kodási ígazigató

Készítette: MezeÍ héq referens
A napiľendet nýlvrános üléseĺr kell tárgyalni
.Adöntéselfogadĺásĺáhozegyszeraszavazattöbbségsziikséges.
MelléHeĺ ingatlan adat|ap,értékbecslés .

utca 7.)
eladásĺ

Péter

Tisztelt Vaľosgazdrálkodási és Penziigyi.Bizottság!

I. Tényátlás és a diintés tarta|mának.ľészletes ĺsmeľtetése

A Budapest VIII: kerĺilet, Sďgótarjáni útca 9. (Szemafoľ ut9a 7.) fiildszint 2. szź,lm a|atti
388|8l7lN2 helyrajzi szĺámon nyilvántartott, erďetileg 33 m2 alapteľĹiletĘ.jelenleg 46 m2
alapteľÍiletíi.lakasľa F: K.létesített berleti jogviszoný ĺ991. augusztus 15-éĺ. F. K.halá|át .

követően felesége, jelenlegi bérlő vált jogosultüá a bérleti jogviszony folyt atásaą az t997 .januaľ 
n

2}i'źn.ke|t.lakásbérleti-szeľződéssi,e|hatÁrozat1an időre, lakŕxbővÍtés során.46 ď atapteľĹilětű' l','' 
.

' , rt 7.. ..
szobĺáś, -a közös : tulajđonbćiÍ 2.21711'0.000 tulajdoni hrínyaddąl ĺendelkęző,. komfoľtos
komfortfokozatí|akźsravonatkozóan. .,'.'.'.''

A Buđapest VIII. keľület, $ďgótaľjĺíni utca 9. (a vďóságban Szemafor ľrtca i.) szám,alatti
.épiiletben ta|źiható lakás.okat es ne,m. lakas céljĺára.szo|gáiő:helýségeket a Képviselő-testiilet a .

2|712014. CxI.05.) szĺ{ľnú hatőtrozat 3. pontjĺának b) ďpontją és a korábbi döntést módosító
41/20|5,. (II.19.).száńú.képviselő-testĹileti határozat l.) pontja a|apjźnaz elidegenítés érdekében
kijelölte.

Bér1ő]2017. maľcius 27. napjám véteti szĺíndékný|atkozatot nýjtott be a lakás megvásáľlĺísa.
érdekében, amelyet jelenleg is fęnntaľt. A kérelemhez csato|ta az éľvényes bér|ďi szerződését,.
valamint a béľleti díj megťĺzetéséről szóló nullás igazolast. Berleti dij tartozásjelenleg sem áll
fenn.

Bér1ő kéréséľę az Apprea|-Kollłáľ Ingatlansz akéÍtő Kft. (Kollrár Zo|,tźn) 20t7. ápĺnis 30-an
elkészítette a lakłáśra vonatkozó éľtékbecslés! amelynek a|apján a fiiggetlen szakéľtő Mozaik 8 .

Kft..(Gódor Lźsz|() ź!|talłÜ|1.június |4-éĺ jővźůlagYotr, pĺ*ĺ ĺo'đti éfiék 13.300.000,- Ft
.(290'000,-Ft/m2);...:..'...,]
.A lakás'elhelyezkedése ľrVT teriiletet €ľint. Á. Rév8 ZrL tárgyl ingatlan elidegenítésének
akadá|yát nem|źitja, mivel a teriiletre vonatkozóan..semrnilyen.szeľződésben vállalt kiitelezettség
ńincs.

.l

A Budapest VIII. keľĹilet, Salgótarjĺáni utca 9. (Szemafor utca 7). szźm alatti táľsashźn a|apítő t
okiľatát a ťoldhivata| 20|7. június 7. napján kelthatźlrozatta| jegyezte be. Ez aIapjźn a bér|eti, /ý /1 vłv

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



' '! l
-i

szerződésb en 46 m2 (hkásbővítést okán) alaptęľiĺletíĺ Szeĺnafor u|c9 7 . flolđszint 2. szź,m alatĺJ.,

3881817lNzhelyrajzi számon nyilvantaľtott lakás.alapterületę 46 m2. Az ątiletbeĺr'4 db albetét

talźlbatő,miĺtdonkormźnyzatltulajdonú.

A lakás elidegenítése az onkprmźnyzatnak előnyös. A Képviselő-testĺilď 19412015. (IV. 16.)

számí hatźrozatźya| e|fogadott közé:ptáví vagyongazdálkodási teľv szeriĺt az önkormźnwa!
értékesítse azon lakĺásberle,menyeket, amelyek otryan társashazban helyezkednek el, amelyekben
az önkormźnyzan albetét daĺabszám legfeljebb 5 db vagy az önkoľmĺĺnyzati tulajdoni hĺínyad 10

Yo alatti. Az elidegeĺrítési javaslat ezen döntéssel összhangban van. Az elídegeĺńtés az
onkormanyzat számáĺa előnyös, meľt a cstĺkkenő tulajdoni hányadľa alacsonyabb közôs ktiltség
fizetési kötelezettségtnÍozik, toyábbá amennýben atársashźnvalamilyen nagyobb beľ.uházásľól
dönt, úgy annak a költsége kisebb mértékben terheli az fukormányzatot, mint tulajdonost,
vatamint a tvĺÁv lakótelę 3360 m2 ĺĺsszalapteriiletét érintő viz-, éś csatornahálózat felújítasának
bruttó 192.|95.9|1,-Ft összegu költségéből megtértil az e|iďegénltésre kerĹilő lakĺásľa foľdított
fęlújítás összege.

Budapest Józsefriĺrosi onkormanyzat fulajdonábaĺ áů]ő lakások elidegenítéséről szóló 3512016.
(xII.08.) számú ľeĺrđelet 5. $ d) pontja a\apján eseti döntés alapjrán idegeníthető el a lakás, ha az
azt magálbafoglďó ę,pület ItV{ teriileten helyezkeđik el.

Javasoljuk, hogy a Városgazdĺálkodási és Pénzĺigý Blzottsáęjráľuljon hozzála Budapest VIII.
keľiilet, Salgótaľjáni utca 9. (Szeĺnafor utca7.) fiildszint 2. szźm' alatti lakás tekintetében a bérlő
részére tiiľténő eladási ajźnLatkiktilđéséhez, az e|készi|t foľgalmi eľtékbecslés (ľelevłáns adatok
az e|ótĄesztés 1. számú mellékletében), valamint a Képviselő-testiilet 277120|4. (K'.05) számú
hatźrozat 3. pont b.) alpoatja alapjén, a řIVT tęľtiletre tekintettel, az ęređett kiutaló hatźrozatbarl
és az alapjan kö1ött lakĺás béľleti szerzodésben meghatáľozott alapterĹilet alapjĺĺn szźlmított, a

viz;ľrťi, csatoľnĺiĺĺríí kozmÍiľendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a lakasra alapteľĺilet
:atźnyőŕlan eső összeg ÍG92.t95.911,-Ft + 3360 m2)' 33 mzl, azaz |.887.638,- Ft vétęlłáľ
.megjelölése męllett.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A lakás elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatal fua aTisztęlt Bizottság jogosult.

III. A dtĺntés célja, pénzügyi hatása

A lakás éľtékesítésével az onk ormányzat költségvetési bevételh ez jut. Az elidegeĺrít és az

ontormrĺnyzat szŕ,méra előnyös, mert a csökkenő fulajdoni hźnyadra alacsonyabb közös koltség
fizetési kötelezettségtartozlk. Amennýben a tłĺľsasházva|ami|yen nagyobb beruházásról dönt,

annak a költsége ls kisebb mértékben terheli az onkoľmányzatot. l. lvlÁv-te|epěn az

Önkoľmányzat ana a|apoma végezte el a közmiĺfelújítási munkálatokat, hogy a béľlemények
elidegenítéséből szźrmazó bevétel biztosítja a munkálatok költségét. Az ingatlanok
elidegenítésével az onkonĺlányzat költségvetési bevételhez jut. Az elidegenítés az

onkonnrányzat szźtmfua előnyös, meľt a csökkenő fulajdoni hĺányad tekintetében alacsonyabb
közös koltség fizetési kötelezettség terheli, továbbá teljesül az az e|v, hogy a lakrásolaa lebontott

véte|at bevétęl, a felújítási munkálatokĺa megelőlegezett bruttó |92.195.9|1,- Ft kiadĺástfedezze.

Az eladás s al kapcsolatos döntés meghozata|a p énnlgý fedezetęt neĺn i gényel.

IV. Jogszabályĺ kłiľnyezet
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Az Önkormźnyzat fulajdonában átló lakások elidegenítésének feltétęleiről szóló 35l20t6.
(XII.08.) önkormányzati ľeĺrdelęt (a továbbiakban: RendeleĐ 2. $. (1') bekezdése értelmében a
rendelet hatäIya atá tĺir.tozćl lakrások elidegenítésével kapcsolatos ' tulajdonosi jogokat a
Képviselő-testiilet gyakorolja azza|, hory egyes tulajdonosi jogok gyakoľláśáľĄ a rendelętben
meghatĺáľozott esętekben a tulajdonosi jogqkat gyakorló bizottságot:hata|mazzafel. A fulajdonosi
döntések előkészítését és végrehajtásált a feladatüal megbízott vagyonkeze|ő szer-łezetvégzi e|. A
Rendelet 2. s Q) bekezdése szerint a l00 millió forintot meg nem haladó beköltözlrető forgalmi
értékű lakás elidegenítése esetén a fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen ertéken feliil a
Képviselő-testĹilet dönt az elidegenítésľől és az ęladźsi ajźnLat kiadasĺáŕól, továbbá dönt
adásvételi szerződéssel, továbbá annak móđosítĺásával és megsziintetésével kapcsolatos
kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az éĺrték,hatĺíľtól fiiggetlenül a
Képviselő-testiilet j ogkore.

Az elővásźrlási jog gyakorlasa a Rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdései alapjrán történik

A Rendelet 8. $ (l) bekezdése alapján: ,,A lakást, az Ltv.-ben szabźlyozott elővrásĺĺrlłási jog
alapjan a bérlő, valamint abér|óhozzájźłru|ásával egyenesági rokoną örökbefogadott gyeľmeke
vásĺárolhatja meg.''

A Rendelet 8. $ (2) bekezdése a|apjźn: ,łŁa a|akźts azállam fuJajdonbol térítésmentesen kerĹilt az
onkoľmĺányzat fulajdonába, a béŕlők elővasarlási joguk alaaánvĺásĺáľolhatják meg a lakást.''

A Rendelet 15. $ (1) bekezdése alapjrán az e|adźľ;i ajránlat a tulajdonosi jogokat gyakoľló
bizottságdöntése aLap1źtn adható ki a vewő tészérę,

A Renđelet 5. $ d) pontja alapjĺín a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság eseti dĺintése alapjĺĺn
idegeníthető ę| alakás, ha a lakĺást magátroafoglaló épiilet IIVT tęrĹileten van.

A Képviselő-testtilet 2t7/2014.(K.05.) számú határozatának 3. pont a.)-o.) ďpontjai; valaminťa
képviselő-testĺilet ezenhatározatźúmődositő 4|l20I5. (II.19.) szálműhatfuozat 1.) pontja a|ap1aĺ
a MÁV-telepen elhelyezkeđő takasok és nem lakás céIjara szolgáló helyiségek elidegenítésre
toľténő kij elölése megtĺirtént

A Képviselő-testĺilet 2|7/20|4. (XL05.) számú hatźrozatźnak 3. pont b.) alpontja és a.4|l20|5l
(II.19.) szźlmt képviselő:-testĺileti hataĺozat |.) pontja alapjĺán: ,,Ahatźtrozatlan időtaľtamľa bérbe
adott lakások esetében a vételaľ a kijeliilés időpontjában hatĺályban lévő rendeleÍ27. $-a a|apjźn a
HvT területľę tekintettel az ęredetl kiutaló hatźrozatban és lakás béľleti szerződésben
meghatározott a|apteriilet alapjĺán a virmíy csatoľnamiĺ közműľendszer felújítas költségeivel
megegyezb' a lakiásľa alapteľület arányálban eső összeg.))

Fentiek a|apjánkérem aTisztę|tBizottságot, hogy a dĺjntését meghozni szíveskedjeĺr.

HATAROZATI JAVASLAT

. . . . ...l20I7. (IX.1 1.) számú Y:árosgazdállkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodĺási és Pénziigyi Bizottságúgy dönt, hogy

|.) hozzajáru| az ingat|an-nyilvántartĺásban a Budapest VIII. kerĺilet, Salgótarjĺáni utca 9.

fiildszint 2. szám ďatti, 388|817lVzhe|yrajzi számon nýlvrántartott,46 m2 alapteriiletĘ
1 szobás, komfortos komfortfokozatil, a közös tulajdonból 2.217110.000 tulajdoni
hányaddal rendelkęző lakásľa vonatkozóan bérlő részéte tiirténő eladási ajźnlat
megktildéséhez, a Képviselő-testiilet 217120|4. (XI. 05.) és a 4|/2015. (II.19.) szłímú
hatfuozata1ban foglaltak szeľint, a vízmu-, csatornaĺnű kĺizmtĺręndszer fehijítás
kĺjltségeivel megegyező, a |akásta az erędęti kiutaló határozatban és az a|apjĺn tótotl, ,

3 'fr/
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lakásbérl ęti szetződésben meghatĺáľozott ďapteriilet aľanyában eső 1.887.638,- Ft összegú
érték 100 %-őx a|megegyező 

-összegĺi, 
1 . 887.63 8,- Ft összegben töľténő kcizlésével.

. Felelős: Józsefuláľosi Gazdátkodási KözpontZĺt.vawoq1azđá.lkođási igazgatőja
HĺĄido: 2077. szęteĺnter 11. i

2.) felkéri a JózsďVárosi Gazdĺálkodási Kiizpon! Zrt.-t ahatfuozat]l.) pontja szeľinti eladás.i

ajőnlat kikiildésére, vďamint az adźsv ételi szerződés megktitésére.

Fe lę1ő s : Józse fu árosi Gaz dálkod..ási Közpo ĺt Zrt. v agy ongazd.álkodrási igazgatőja
Hataľidó: 2017. október 31.

A döntés végľehajtĺás átvégzó szewezetiegység: Józsefułárosi GazdálkodźsiKozpoŃZrt.

A lakosság széles kĺirét éľintő döntések esetén az e!óteqesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététe| módj ĺíľa-: a hon l apon.

Budapest, 20|7 . szętember 5.

Bozsik Istvĺán Péter
v agy oĺgazdrilkodási igazgatő

KÉszÍrpľre: JozsBľvÁŔosl GAZDÁLKopÁsI KÔzpoNT ZRT.

LBínre: MpzľI IąÉN Rrr.nnľNs

PÉľzÜcu FEDEZETET IGEI.ľYEI/^NtM IGEłD.EL, lcłzolÁs :

JocrKoNrRorr: tr 4 ĺł{a*

Eu,exoRzľp:.

t,
dn. MÉszÁn Enxe

ALJEGYZO

e.VTEGYZO

,ń/



1. szdm melléklet
Ďalgorurlanl uĺca y. (Đz.emaIoľ urca /.) Iolasz.,nt z.

Az ingatlan adatai

Béľ|ó neveo vételi kéľelem
beny jtásának dátuma:

F. Kné
2017 ' március27.

Bérló javáľa figye|embe vett
éľtékntive|ó

beľuházás łisszese

[Iľsz:

388I8l7ĺN2

m2

Vételáľ
(fel jítási

ktiltség 100 oÁ.

ában):

46
(eľdeti
kiutalÓ

hat.ározat
szerint

33)

Komfoľtfokoz
at

Nyilvántart.sz
eľ

Ertékbecslésben meghatározott adatok

Az értékbecs|ó álta| megállapított
bekłilttizhetó foľgalmi érték:

1.887.638,- Ft

onkoľmányza
tĺ albetétek

szílma

Béľleti 9íj Ft/
hĺÓ + Afa:

komfortos

Szoba-
számz

14.f4g,- Ft

13.300.000,- Ft

Miĺszaki á|lapot leírása:

onkoľmányzatĺ
tulajdoni
hányad

4(4)

1

Béľleti díj méľtéke:

Fajlagos m2
ár:

Eevéb adatok

kôltséseIvij

ér.tékbecslés szeľint

100,00%

Eladást |nzáró
fe|tétel fennáll-e:

290.000,- Ft

Ertékbecslés
készítóje' és dátuma:

Uzemeltetési kłiltség:

Appľeal Kollár Kft.
(Kollár Zo|tán)
2017. április 30.

jÓváhagyva: Mozaik 8

Kft.(GÓdoľ Lász|ó) 2017
i nius 14.

IGEN/NEM

Elidegenítés
kezdeményezése

13.800.- Ft

<inkományzat
áItalllbérl'(i á|ta|

Béľleti jogvĺszony
kezdete és jogcíme :

Fizetésĺ moľá|:

1997. janutu 20.
béľleti jogviszony

folvtatása

mesfę|elo
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Ertękďt ingatlan: t0&7Budapesq \.ilt. kerołeE saigŕ'tafjáBi "ĺ*Szemďoľ łĺtca 7 ťsz- f . alaľĺi, řtrrsz J-88I8ŕf kiven lakóiáa udĺaľ" gazđasagl éptle* ingat;anbol

'.T+l 
s \ Đ\Ł

[ng*tlanfoľga tmi Eľtékbecstés
a 1s87 Buđape*t \TĺI. keľüilet salgóŕaľjánÍ uÍca g. ffilđszint 2",

Béľletĺ Szgrzőđés sz.eľint Szem*foľ utca ?. ése f. alattĺ
38&ĺ8l? heĺyrajzi száľnrł kiYeft lakrihńą uđľar, gazđasĺĹgi épÍltet Íngatřanbĺĺł

46 mŹ ĺakás iugĺflan

Td. lPax :341 fT Tj
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t ingat|an: l087 BudapesL VI[I. keľtilet, Salgrtaľjániutca 9. föĺdszint 2.. Béľleti sze'zi'dé' szeľint
Szenrafor utca 7 ťsz' f. alatti, Hľsz 38818ĺ7 kivett lakóház' udvaľ. gazdasági épĺilet ingatlanböl

46m?lakás

A MEGBĺzłs ľÁRoyR
Az ingat|an címe: 1087 Budapest, V|ll., Sa|gótarjáni utca g. foldszint 2. ajti,

Bér|eti szerződésben Szemafor utca 7. fsz. 2. alatti
Hrsz. 38818/7 |akőház, udvar, gazdasági éptilet
ingatlanbó| 46 m2 |akás

Az |NGATLAN cĺiltE És nzoľĺosĺTÁsA
|rányítószám, telepťi[és: 1087 Budapest
He|yrajzi szám: 38818/7 fo|dterÜlet 1163 m2
A |akóház tu|ajdon a|apterü|ete: 46 m2
lnqat|anh az tartozó tu|aidonhánvad: 1 l 1

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos neve: Budapest Főváľos Józsefuáľosi
Tulajdoni hányad: 111

nkoľmányzata

Fĺ.lueeos FoRGALMĺ ÉnľÉx: 290.000'
BEcstJlľPno.,FoRerunĺlÉnrÉx: ĺ3.300.000,.Fĺ

Reruoeugĺ szERlNT LĘVoNHATÓ gÉnLŐl aeRuH/ĄzÁs: -
BEnunÁzÁssAL ĺtĺoDosĺToTT P|Ac|-' FoRGALtttt ÉnľÉx: í 3.300'000,.Fľ
Az ÉnľÉxELÉs FoRĐULINAPJA: 2a17. Ápnlus 30.

Masteľ of Science in Real Estate - Noffingham Tľent Universiý
M{iszaki ellenőľ,,É,',,,M,,,MV.vz
Áppľeal Kollár Ingatlanszalúrtő Rft.
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appreal roiláľ ingatlanszakeľto ľn. Tel. / Fax :34| 2'I 73 E.maĺl: l,ollái'@-onlĺne.i'u -*l\

Az INGATLAN rŐse JELLEMZŐI

MEGÁLLAPíToTT ÉnľÉx

KerÜ|eten be|ü|i elhe|yezkedés: MAV Te|ep
Komfortfokozat: komfort né|kuli
A tu|ajdon szobaszáma: 1

A tulajdon fé|szobaszáma: 0
Az épÜ|et építési éve: 1900 kciru|
Az |akóház épulet mŰszaki

,ÍJäsĐĺ\'äłií+*E! i:j i;:;:lĺ]i]jl;i.j*lł l il,j}T,*ĺl:ťĺ IiĹ
:]::r .. Á b.'msłiit:.ľ.ĺi:li.::t ł.:ĺiiĺlĺ,r|

;.ŕ'olą,*"-ffi1ilľu'u

Becsĺil.ľ Pnc|-, FoReRuĺl ÉnĺÉx: 13.300.000,.Fr
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ingat|an: l087 Budapest, VIII. keľtllet, Salgótaľjáni utca 9. frldszint2., Béľteti szerzoaet szeiini
Szemafor urca 7 fsz.2. alatti, Hrsz 3881'8ĺ,7 kíve* lakóhaz, udváľ, gazdasági épület ingatlanból
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Az Appľeal Kolláľ Ingatlanszakértő Kfr. megbízást kapott a 1087 Budapest, VIII. keľĹĺlet,
Sďgótaľjĺĺni utca 9. sám, ťoldszint 2, Bérleti szerződés szeńnt Szemafoľ utca 7. fsz, 2. szžnrl
alaBi 38818ĺ7 he|yľajn saímú' 1/1 tulajđoni hĺínyađrikivett lakóház' udvaĺ, eaĺ:dzrsägi éptitet
íngatlanbóI a bérleti szeľződés szerint 46 Ínzlakás ingatlan becsijlt piaci-forgalmi értékének
meghaüároaäsfua.

Az ingatlanértékelés céIja azingatlan piaci éľtékének megállapítása.

A SZA I TM

Az érté kelés i sza bá|vząt. i oqsząbálv. amelvnek Ęeofe lelóEn az éľtékelés ké-szi,i lt

ElemzeseinŁ vélernényeink és következtetéseink kidolgozása és szakvéleményĹink
elkészítése a TEGoVA (The European Gľoup of Valueľs' Associations), irányelvei és
ajánlásai szeľint valamint a MAISZ (Magyaľ Ingatlanszlvetség) által összęĺállított ér-tékelési
sztenderdekkęl és iľányelvelĺĺ<el összhangban töľtént.

A sztenderdek és jogszabďyok vonatkozÄsában az értékelés EVs 2012 irányelvei és 2612005
(vĺII.11) rendelettel módosított 2511997 ffIII.1.).PM rendelet előírásai a|apján" azok
Íigyelembe vételę és az éľtékelési módszeĺek, olvek betaľüásával készĺilt"

A piací éĺtékaz tVSC/TEGoVÄf}t? deÍiníció szeľint:

.A pl.tcl ÉnľÉn az a becstilt. Qts.zeg. '.ąmelyÉľt az értékelés napíárr az ingatlan
gązdá! cseľelhet egy h.éjlandóságot mutato vevő és egv hajlandóságot.mutató
elą-d.p. kiiztitt megfeielő ľnaľketing tevékenységet. }övető fiĺggetlęn ftaľ.l&ékció
keretében. ahpl a.felek táiékozottan. köľĹiltekintően és kényszeľ nélkĺĺl jĺłľtak el']

Az éĺ.tékbecslés riĺvidített foľmában készĺilt' amely az értékbecslés móđszeľtani kellékeit
sztikített formában tarta|maz.z.a. A szakéľtö azingallarŃ a megtekintett műszaki állapotban lakás
hasznĺłĺafu helyiségként éľtékelte. Az éttékbecsles koľlátozott dokumentáció mellett késziilt,
aĺnely esetben aztfeltételre7;zük" hogy meglévő dokumęnfumok elegendőek az értékelés céljának
eléľésére.

A szalĺľélemény készffie igazn|ja, bogy a ténybelí megrällapíüások, meiyeket e szakvélemény
taĺta|maz, igazĺk és helytállóak. Javadaimazásunk nem ffigg u éľtékelt vagyoĺtĺíľgy éľtékétől'
semmilyen intézkedéstől vagy eseménytől, mely e szakvéleményben foglďt elemzések,
vélemények és kdvetkeztetések megjelerrítése vagy felhasználása eľedményeként jöhet léte' A
szakvéIeményben foglaĺtakat koľlátozó feltételek haĺáľolják.

Az é*éke|és piaci forgalmi éľték megrĺllapítása céljából késziilt. A szakvéleĺnény a Ftk.86.$ (1.
4) bekezđése alapján tłirvénnyel véđett szęllemí alkoüís. A szalcvéleméný más célĺa felhasnźńĺi
nem lehet. A dokumenfum részei vagy egésze nem hoz}rató nyilvanosságra a készítő elözetes
íľásbeli jóváhagyása nélkül. Az értéke|és éľvényessége 90 nap, a szakvéleményben rögzített
feltételek fi gyelembevételével.

Appreal Kolláľ Ingatlanszakéľtő Kft. Tel. / Fax :34| 27 73 E-mail: Łqllarz@ĺonli
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Énekelt ingattan: t osz eudapest' vllĹ keiltet, sal
Szemafor utca 7 fsz.2. alatti, Hľsz 38E18/7 kivett |akóhlŁ udvaľ, gazdasági éptllet ingatlanból

Az éľtéke|és a következó ĺnfomációk atapján és korlátozó feltételekkel késztitt:

1. Az éľ[ékbecslés ľĺjvidített formában késztilL amely az értékbecslés móđszertani kellékeit
szűkített foľmában tafialmazza.. A szakértő az ingatlant a megtekintett műszaki ríllapotban
Iakás használatú helyiségként értékelte. Az értékbecslés koľlátozott dokumentáció
mellett készĺilt' amely esetben azt. feltételezzilk, hogy meglévő đokumentumok
elegenđőek az éľtékelés cé|iának eléľésére.

?. Azéľtékelés Evs 2012 (Euľópai É*ekelesi Sztendeľđek) vagyonéĺékelési ťltmutatĄának
módszeľtani elvei és gyakorlati szempontjai alapjan készült. A srakértő a hkás ingatlan
nyilvántartas szerinti teľĺílętét fogađta el valósnak

3, Az értékelés szeĺnrevételezés alapján töľtént. A szakéľtő diagnosztikai, statíkai
vizsgálatot nem végez, ezért. nem észlelbeto vagy rejtett hĺbákéľt felelősséget nem vállal.
Ä. tulajdonos rendelkezésľe bocsátotta az éľtékbecsleshez sziikséges đokumentácíót és
infotmációkat, azt ťeltételezzĺik, hogy a ĺenđelkezésľe bocsátott adatok helyesek és
pontosak.

4. A tulajdonos tájékoztatta a szakért(5t a jelenlegi jogállasľóI és a tulajdoni viszonyľól. Az
értékelt vagyontáľgyľa vonatkozó fulajđonviszonyok tekintetében a tulajđoni lap adataira
és a tulajdonostól kapott infoľmációkra támaszkodtunk. FeltételezťĹik' hogy a fulajdonosi
igény érvényes, a tulajđonviszonyok renđezettek, illetve nincsenek olyan tutajdoni
rendezetlenséget amelyek az ingatJan haszná|atétt. illetve a vele vaJó ľendelkezésĺ jog
akadályozhaürák'

5. A srakértő nem vĺállal felelösséget az ingatlannal kapcsolatos jogi természetiĺ
problémákéľt. Á sr:.kértő nem végzstt az lngat|anok jogi helyzetére vonatkozó
vízsgĺĹlatokat- A szŹkéľtő az lngat|ant per, teheľ, igénymentes ingatlan-nyitvantaľtás
szempontjából rendezett állapotľa voĺatkozóan értékeli.

2.3 Hę|vszíni szem|e és időponŕĺa: 2017.04.06.

2'4 Fe|hasřn,álÍ-dokumentumqk

Az értékę|és folyaĺráĺr megvizsgáItuk az ingatlaĺnal kapcsolatos - a Megb íző a|ta|
rendelkezésĹtnkre bocsátott . kĺĺvetkező dokumentumokat:

- Tuiajdoni lap masolat.
- Bérleti szeruođés.

Kolláľ Kft. Tel. / Fax :341 2? 13 Fmaíl:
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3.í Az inqat|an e|he|vezked'ése' iellemzői..|eírása

Ingatlrn kłĺľnyezete

A telek jellemzőĺ

Az épület jellemzői

i

ł!

xn' Tel./Fax,sąinii r@
s,\
"\'\ 1/ ( /u L-

KeľĹileti lokáció MAV telep
Hazon beliĺli lokáció fridszinti
Környező éptllďek Lakóházak (l.2 szintes lakóházak iellemzók)
I'rfiaskrftfuĺláli s ellátottság Közmii felr1jíwa
MegközelíÍhetőség Közúton
Paľkolási lehetöség uđvaron vagy köaeľtileten
Ktĺzlekedési lehetósés 37-es, 37A, 1,lA villamosok
Utca iellemzői Asďalt út

Telek méľete 1163 m2
Telek failasos értéke
Tulaidonhánvad lll
Insatlanhoz taÍtozć, telekháĺrvad
Telek iellemzÍi SíIg téglďap
Köanĺĺvek Yíz, Eőn' csatorna' elektľomos

Epítés éve 1900 köľtii
Epítési mód Hagyomrĺnyos
Fęlriiítottsáe Közepes áJlapotú
Lakószintek szÁma fiildszínt
Közös tulaidonú területek Alapító okiľatban felsoľolt teľĺĺletek

Házszerkezetek iell. Anyaga, mÍnősége Műszaki áIlapot
y''J;apozćs FďazotĹ naevmérsťü tésla sávďap Közepeďgyenge
Szisetelés Hagyomáĺryos Kd'zepes/gyenge
Falazat Hasyománvos fďazott téglaszeľkezet Kiizepes/gyenge
Födémęk Acéleeľenda téslaboltozat Közepeslgyenge
VálaszPdlak Nasvméretü vĺílasďal tésla Közepes1syense
Lépcsők Kĺizepeďgyenge
Homlokzat Vakolt homlokzat Közepęďgyenge
Bádoeos szerkezetek Hoĺsanvzott acéllemez Közepeďgyenge
Tetőszerkezetek Összetett nyeregtető Közepeďgyenge
Tetö héialás Cserép Közepes
Kĺizĺtťivek Yíz sáz,. elelĺÍľomos. csatoma Kö Íĺ bźłrho z felúi ítva
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Á tulłjdon jellemzői

Teľĺilet 46Íŕ
Komfoľt fokozat Komfoľtos
Szobaszźm I szoba
Félszoba
Táiolás ťdldszínt
Benapozottság közepes
Zaiossáe tez*és a villamos miatt

uÁV ĺelep eľedete, inteľnet ,,Lásd Budapesteť'ci}&bll ľészleĺ ,,1894.96 között az Északi Főműhely dolgozói
szárruáľa íđe, az |873.ban leégett Kőbányai rlti kocsigyáľ hetyére épĺtlt meg a đogozók lakótelepe, melyet koľábban
JancsĹtelepnek is neveztek' A teľ{t|etet a,,Hungáľia közép köľriť' vágta ketté, ĺry ktizigazgatásilag kb. l/4.e a mai
VIII.., és nagyobbik része pedig a X' keriilet}eztartszik'
Annak ellenéľe' hogy a telep egy foľgalmas út mentén épĺllt' keľtes kis házai szinte észľevétlen{il lapulnak meg a
szomszédos lakótelep tÖbbszíntes épületei ęs a vasútĺ felĺtljáľó ámyékában' Elsö ránézésľe kíssé kietlennek tiint, de
ľögtön megtöltötte élęttel az é|mény, hogy látogatásomkoľ olyan embeľekkeĺ beszélhettem, akík szerebek ítt élni és
szĺv{Jkön viseiik a JancsĹtolę sorsát!''

Lakás jellenłzőĺ--qziiveges kiegészítes

A h&z a MÁv telepen található a Hungĺíria korrlt meliett, a villamos-pálya mellett, a|att a

SďgótĘáni utcában található. A telepen a köznrtveket fehljították' Ú3 as*alt tłthéĹôzat épiilt a

telepen' A köľnyék éptitetei közepes ílletve gyenge állapotúak. Á sďgótáÍjáĺli utcában

földszintes (esetleg tetőtér beépítéses) házaktalálhatóŁ aházkeńęsház je|Iegťi, saját hasznrílatťl

keľten keresztiil sétáIva jutunk a lakás bejaľatrához.

A lakás frldszintes, az épíL|et a Szęmafoľ utcábol közelíthető meg. Az udvarĺ bejaraton keľeszttil

az tdvana jutunlq majd a lakás bejaľatához. Az épriet elótt kert találhatl. A lakłís a ťoldszintjén

előszoba.konyha-étkező, szobą és ffirdószoba található. A fiĺtést gázkonvektoÍ, a meleg vizst

villanybojler késziĺlék szoigáltatja-

Lakjĺs szeľkezeteĺ,
iellemzői

Anyaga 
' 
mĺnősége Műszaki áI|apot

Nyĺlĺászáľók Fa Fehi ítandó
Helvisés burkolatok Jfuólao. csemoe rési Fehi ítandó
Szoba burkolata paľketta Felúiítandó
FaI burkolaÍok vakolt festett Felúiítandó
Fűtés módia Gázkonvektor Felúiítandó
Közmĺívezetékek villany, víz, gěn, csatorna Felúiítandó
Egaéb jeilemzők'
megiegyzés

A takás felújítandó áJlapotú

A lakás teriilete 46 fnz,

Ko1lĺáľ anszakéľtő Kft' TeI./Fax :34Íf7 13 E-mail:
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ingat|an: l087 Budapest, VIII. keľület, Satgótaľjání utca 9. frIdsánt 2.. Béľleti szer"ődes szęľint

Szemafoĺ utca 7 fsz.2. alattÍ. Hrsz 388l8/7 kivett takÓháą udvaľ. gazdasági épĺllet ingatlanbol
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Piaci összehasoďító alapri értéhneehatáľozás;

ÖsszehasonlÍtó elemzés: Budapest VIII' keľtitetében az ingaÍlan köľnyezetében elheĺyezkedó
hasonló adottságti lakóingatlanok piaci adatzit hasonlítjuk össze az alĺábbi tźb|ázatban

Ertéknövelő és értékcsökkentő hatások iisszegzése:

A lakásingatlant Budapest, MII. keľĺiletének az ingatlan kiirnyékén lévó ingatlanok piaci
Hľxĺlatából vĺĺlogatott lakrfuo}ĺkal hasonlítottuk össze. A lakások piaci összehasonlító
adatainak elemzéséből az éľtéknövelő és éľtékcstikkentő tényezők összegzése alapján az
ätlaghoz képest + 7 Tg-Ds koľękciót ad eľedménytil. A becsiilt éľték saímítása az alábbiak
szerint ďakul:

Á piaci adatha|maz összehasonlító adatok elęmzése a|apján

A 1087 Budapest, VIII. kertilet,38818|7 hrsz.-en a salgótaľjáni utca 9. ftĺldszint f. szźľľl'
alattí,lakóhźn,udvat gazđasági épĹilet épĹiletből 38m2lakas ingatlan éľtéke

13.3 mĺIIió Ft.

,Ter{llet,

,:.ffi?riri
Budapest. 8.ker. Saloótarĺáni 54 12 900 000 238 889
Budaoest. 8.ker. Sa|qótańáni 54 15 640 000 289 630
Budaoest. 8.ker. Salqltariánĺ 54 12 900 000 238 889
BudapesĘ 8.ker' Salgltaľiáni a 15 640 000 289 630
Budapest. 8.ker. Salgótariánl u 12 900 000 238 889
Budapest. S.ker. Salgótariáni 54 15 640 000 289 630
Budapest.8.ker. Tbiliszitér 54 15 630 000 289 44Ą
BudaoesŁ 8.ker' TbiIiszitéľ 54 15 300 000 283 333
Budaoest. 8.ker. TbiIiszitér 54 16 300 000 301 852
Budapest, 8.ker. Tbiliszitér 54 15 640 000 289 630
Át|aq: 274981
Medián 289 537
Koľľel<c|ós.ténvezók
Pĺacĺaĺku o/o kÖ'zepes -2%
Negveden be|üli |okáció o/o kÖzepes. vi|Íamos 0o/o

tpti|et miiszaki ál|apota a/o közepes o%
A|betét kÖzművei alapián % közepeýqvenqe ło/o
A|betét mťjszaki á||apota o/o felúiĺtłandó '5o/o

Egyéb: o/o naqy telekhányad 1Qo/o

Eqvéb: o/a nincs 0Đ/o

Piac piacitendencia o/o javu|ó 60/o

Konekciós ténvezők összesen: 7%

Konioált fai|aoos án 294230
Javasolt fai|aoos ár FtJm.: 290 000

'4ł;!ił
!łÍ:.il!ł!i;iĺxź''!'::;ł. llĺiilij; j:ĺ+ ijii;ii.i;iiiiÍii.Íäll3ä|ľfiÜĺÍ

Kolláľ I Kft. Tę]. / Fax :34| 27 73 E-maíl:
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A becsült éľték kiďakításánál a piaci összehasonlító elemzésből számított, koľrígáit éĺéket
tgkintj ĺik releváľrsnak és mértékadónak.

Becsült piaci éľtÉk:

A 1087 Budapest, VIII' keľĹilet, 38818/7 hrsz..en a Salgótaľjárri utca 9. földszint f. sz,ám, a
Béľleti Szerződés szeľint Szemafor utca7. fĎlđszint 2. szźłmahatti,|akőháą udvaÍ, gazdasägi

épĺilet megnevezésii ingatlaĺbóI 46 rn,?lalcás íngattan becstilt piaci-, foľgďmi értéke peľ, 
-

igéĺy és tehermentes, vďamint ľendezett jogi és ingatlan-nyilvąntaľtási łłllapotľa
vonatkoztatvą keľekítvę :

13'3 mĺ|tĺó Ít, azaz tizenhárommiltÍó.háromszázuer foľint.

Budapest, 20l 7. ápľilis 30.

Á$E,EAĄŁ licĹi,.Ąil

. Kol|ar 7-oltÁn
EpítőmémiĺŁ MémĆ'k-k bzgazÁa

okleveles Ingatlanszakéľtő, Masteľ of Scieuce in Real Estate
Egyatemi Szakmérnök oklevelęs Ingatlanszakéľtő
EUFIM Felsőfoku ingatlan értékbecslő,

'i : Appreal Kollđr Ingatlanszakértő ffi,

MELIÉKLETEK:

. 
fl,. ĺ 1. Tulajđoni lap másolat a ľľsz. 38818/7 ingatlanľól

' ,ľln,I 2. Bérletí szerződés
' Vo 3.FoTŐK

Kollár Inmtlanszakéľtti Kft . Tel' / Fax :34| 77 73 E.maił:
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