
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képvisel"-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. .`.sz. napirend 

ELŐ TERJESZTÉS 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  február  11-i  ülésére 

Tárgy:  Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos utca  43/B.  szám alatti, földszinti, 
határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt garázs helyiség elidegenítése 

Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., dr Kecskemét László Zsolt  mb. 
vagyongazdálkodási igazgató 

Készítette: Mezei Irén referens 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: értékbecslés 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos  43/B.  szám alatti,  34948/1/A/1  helyrajzi számon 
nyilvántartott, földszinti, eredetileg  47 m2  alapterületű, alapító okirat módosítást követően  53 m2 
alapterületű,  715/10.000  tulajdoni hányaddal rendelkező, utcai bejáratú garázs helyiségre 
vonatkozóan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat)  2017.  január  16.  napján bérleti szerződést kötött Bognár Orsolya egyéni 
vállalkozóval (székhely:  1084 Budapest,  Bacsó Béla utca  8.;  adószám:  65363559-1-51; 
nyilvántartási szám:  15214875)  határozatlan időre szólóan. Bérlő a helyiséget gépkocsi tárolás 
céljára használja. 

Bognár Orsolya  2018.  április  16.  napján vételi kérelmet nyújtott be a fenti címen lévő 
helyiségre.  A  vételi kérelemhez szükséges mellékleteket (nullás bérleti díj igazolást, hitelesített 
bérleti szerződést) csatolta. Bérlő a kérelmét jelenleg is fenntartja, bérleti díj tartozása jelenleg 
nem áll fem. 

A  XX. század elején épült ingatlan  Budapest  VIII. kerületében, a Csarnok negyedben található, 
a Mindszenty József téren.  A  két autó elhelyezésére alkalmas, közepes műszaki állapotú garázs 
bejárata a tér felől nyílik, fém nyílászáróval rendelkezik. Egyéb nyílászárói a hátsó 
szeméttárolók felé néznek. Villany be van vezetve a helyiségbe, rendelkezik vizesblokk 
kiállással, vízórával. 

Az ingatlanra vonatkozó értékbecslést az URBS Ingatlan Kft. (Kószó Ádám, Vékony Zoltán) 
készítette el  2018.  július 15-én. Az ingatlan forgalmi értékét  12.370.000 Ft  összegben  (233.462 
Ft/m2) állapította meg.  A  független szakértő (Bártfai László)  2018.  december  5.  napján az 
ingatlan forgalmi értékét jóváhagyta. 

A  nem lakás célú helyiség esetében a vételár a beköltözhető forgalmi érték  100  %-a, azaz 
12.370.000 Ft. 
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Az ingatlan elhelyezkedése HVT területet nem érint. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt 
ingatlanok listáján.  A  házban található lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésre kijelölésre kerültek. 

A Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos utca  43/B.  szám alatti  16  albetétből álló társasházban  1 
db, jelen előterjesztés tárgyát képező önkormányzati tulajdonú albetét van. Az önkormányzati 
tulajdonú albetétekhez tartozó tulajdoni hányad  715/10.000. 

A  helyiség bérleti díja a bérleti szerződéssel egyidejűleg került meghatározásra, 
megállapításánál csökkentő tényező nem került figyelembevételre.  A  helyiség bérleti díjának 
emelése évente a fogyasztói árindexnek megfelelő. 

A  helyiség esetében az elidegenítés megtérülését  8  év tekintetében kell
 
vizsgálni. 

2019.  évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen: 37.018 Ft 
A  vízórával rendelkező albetét havi közös költsége: 15.370 Ft 
8  év alatt elérhető bérleti díj (átlag  2,8  % inflációval számolva): 3.922.194 Ft 
8  évre számított közös költség (átlag  2,8  % inflációval számolva): 1.628.508 Ft 
Közös költséggel csökkentett bérleti díj  (8  évre): 2.293.686 Ft 
Forgalmi érték: 12.370.000 Ft 

Az elvégzett számítás alapján megállapítható, hogy a becsült forgalmi érték meghaladja a  8  évre 
számított, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenítés az Önkormányzat 
részére megtérül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, mint amennyi a 
bérleti díjból  8  éves időtartam alatt várható. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  5.  §  (5) 
bekezdésében foglaltak szerint a  3  hónapon túl bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
az alábbi feltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek: 

a) a helyiséget is magában foglaló, legalább  10  albetétből álló épületben az önkormányzati 
tulajdon legfeljebb  3  albetét, vagy, 

b) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértéke legfeljebb 
5  %, vagy 

c) a helyiség értéke legfeljebb  8  millió forint, vagy 

d) a csereszerződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi érték különbözete 
legfeljebb  8  millió forint. 

A  fenti ingatlan tekintetében, a Rendelet  5.  §  (5)  bekezdésének a) pontja alapján van lehetősége 
az Önkormányzatnak a helyiség elidegenítésére. 

A  hosszú távú vagyongazdálkodási koncepció szerint az alacsony tulajdoni hányad miatt az 
elidegenítés elsődleges. 

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság járuljon hozzá az ingatlan-nyilvántartásban  34948/1/A/1 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos utca  43/B. 
szám alatti, földszinti,  53  in2  alapterületű garázs helyiségre vonatkozó eladási ajánlat bérlő 
részére történő megküldéséhez, a vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 
Rendelet alapján a forgalmi érték  100  %-ában, azaz  12.370.000 Ft  összegben történő közlése 
mellett. 
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II. A  beterjesztés indoka 

A  kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a hosszú távú vagyongazdálkodási irányelvekben megfogalmazottak teljesítése. 

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. Az elidegenítés 
az Önkormányzat számára kedvező. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Rendelet  2.  §  (1)  bekezdés értelmében a rendelet hatálya alá tartozó helyiségek 
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja azzal, hogy 
egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, a rendeletben meghatározott esetekben a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel.  A  Rendelet  2.  §  (2)  bekezdése 
szerint a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározott értéket meg nem haladó forgalmi értékű helyiség 
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-
testület dönt az elidegenítésről és az eladási ajánlat kiadásáról, továbbá dönt adásvételi 
szerződéssel, annak módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat 
az eseteket, amikor a döntés az értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet  5.  §  (5)  bekezdésében foglaltak 
szerint a  3  hónapon túl bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek az alábbi feltételek 
teljesülése esetén elidegeníthetőek: 

a) helyiséget is magában foglaló, legalább  10  albetétből álló épületben az önkormányzati 
tulajdon legfeljebb  3  albetét, vagy 

b) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértéke legfeljebb  5%, 
vagy 

c) a helyiség értéke legfeljebb  8  millió forint, vagy 

d) a csereszerződéssel értékesítendő helyiség esetén a két ingatlan forgalmi érték különbözete 
legfeljebb  8  millió forint. 

A  Rendelet  7.  §  (1)  bekezdése alapján a helyiséget, az Ltv.-ben szabályozott elővásárlási jog 
alapján értékhatártól függetlenül a bérlő vásárolhatja meg.  A  bérlőn kívül más személynek — a 
bérleti jogviszony megszűnése előtt — csak akkor lehet elidegeníteni,  ha  a bérlő elővásárlási 
jogával nem él. 

A  Rendelet  12.  §  (1)  bekezdés  f)  pontja alapján az elidegenítés előtt vizsgálni kell és az 
elidegenítésről és a vételárról szóló előterjesztésnek tartalmaznia kell az előterjesztéstől 
számított  5  éven belül bérbe adott helyiségek esetében a közös költséggel csökkentett bérleti 
díjat  8  évre számítva, az  5  éven túl bérbe adott helyiségek esetében  10  évre számítva. 

A  Rendelet  17.  §  (1)  bekezdése értelmében a helyiség vételára a forgalmi érték  100  %-a. 
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A  Rendelet  19.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján a vételár megfizetése a  19.  §  (1)  bekezdés a) 
pontja alapján az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben történik. 

A  Rendelet  19.  §  (2)  bekezdése szerint a vételár egyösszegű megfizetésének tekintendő, 
amennyiben a vevő a vételárat banki hitelből fizeti meg. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonával és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) önkormányzati rendelet  41.  §  (2)  bekezdése alapján,  ha 
az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vevőjeként a helyiség bérlője kerül kijelölésre, a bérlővel az adásvételi szerződés 
versenytárgyalás mellőzésével megköthető. 

A  lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló  1993.  évi LXX VIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény)  58.  §  (1)  bekezdése szerint az 
állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőt elővásárlási jog illeti 
meg. 

A  Lakástörvény  58.  §  (2)  bekezdése alapján: „Az önkormányzat rendeletében határozza meg az 
(1)  bekezdésben említett helyiségek vételárának mértékét, megfizetésének (részletfizetés, 
vételárengedmény stb.) módját és feltételeit." 

A  Lakástörvény  60.  § szerint,  ha  a helyiséget elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke 
a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

/2019. (11.11.)  számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a  34948/1/A/1  helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, Tolnai Lajos utca  43/B.  szám alatti, földszinti,  53 
m2  alapterületű garázs helyiségre vonatkozó eladási ajánlat Bognár Orsolya egyéni 
vállalkozó (székhely:  1084 Budapest,  Bacsó Béla utca  8.;  adószám:  65363559-1-51; 
nyilvántartási szám:  15214875)  bérlő részére történő megküldéséhez, a vételárnak az 
elkészült forgalmi értékbecslés, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló  32/2013.  (VII.  15.) 
önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték  100  %-ában, azaz  12.370.000 Ft  összegben 
történő közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  február  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  28. 
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KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: MEZEI IRÉN REFERENS 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYELI NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

DANADA-RIMÁN EDINA 

JEGYZŐ 

JÓVÁHAGYT 

RG 

A  VÁROSGAZDÁLKODÁSI E  1W  NZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

aszló Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: a honlapon. 

Budapest, 2019.  február  5. 
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Nev / Ingatlan tulajdonosa: 
Értékelt ingatlan tulajdonosának címe: 

Széljegy 

Teherlapon (Tul. lap  Ill,  oldal) bejegyzés: 
Ingatlan-nyilvántartási megjegyzés: 

VIII. KER. ONKORMANYZAT 
1082 Budapest,  Baross utca  65-67 

nines 
nines 

nines 

Sikonya  Zoltan 
Ingatlan értékelői üzletágvezető 

Szakértői névjegyzék szám:  04440 
I. oldal 

Jersefväics Gezdtkccläs. l±d.e2ciu Zn. 
A bocsülz fotaimi J,OE takol 

FCATTF.PTHC  

t StreaiLh& 
Eudare,t 201 'ägilen U1,,t;rte1 

Ügyazonositá jel:  900-2601190 

ÖSSZEFOGLALÓ LAP 

1. MEGBÍZÁS TÁRGYA 
Az értékelt ingatlan megnevezése: Garázs 

2. INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA 
Település (város, kerület): 

Utca, házszám: 
HRSZ: 

1084 Budapest 

Mindszenty József tér  1.  (tulajdoni lapon Tolnai Lajos 
utca szerepel) 
34948/1/A/1 

Tulajdoni lapon szereplő alapterület 53 
Tényleges szobaszám 0 

Tényleges komfort fokozat - 
jelleg, művelési  äg 

3. TULAJDONVISZONYOK 
belterület Garázs 

4. ÉRTÉKELÉS CÉLJA 
5. INGATLAN BEMUTATÁSA 

Ipütet szintszáma: 

ingatlan forgalmi érték megállapítása 

pinceeszt-rr em+padlaster 

Szerkezete: 
Építési ideje: 

Allapota: 

Komfortfokozata: 
Tájolása: 
Állapota: 

Nettó területe: 
Nettó bérbeadható terület: 

6.  HASZNOSÍITHATÓSÁG 

Feltételezhetően vasbeton alapjra helyezett, vasbeton 
szerkezetű építésű épület, valószínűleg tégla 

válaszfalakkal. Az épület födéme vasbeton, az épület 
1970 

Jó 

53 m2 
53 m2 

Jelenlegi funkció 
Legjobb/legelőnyösebb/leggazd. használat:  

7.  VALÓS PIACI ÉRTÉK / 

Garázs 

 

Garázs 

 

  

Értékelés elve: 
Figyelembe vett értékesítési időtartam: 

Értékelés fordulónapja: 

piaci alapú megközelítés 
180 nap 

2018.  július  15. 

 

Ingatlan valós piaci értéke: 
igény-,  per-  és tehermentes állapotban 

180  nap értékesítési idő feltételezésivel 

Fajlagos ár: 

12 370 000 Ft  azaz 

Tizenkettómillió-háromszázhetvenezer forint 
azaz kettőszázharmincháromezer-

 

233 462 Ft négyszázhatvankettő forint 
Telekérték számítás az eszmei tulajdoni 

hányad arányában 3 600 000 Ft azaz 

 

Hárommillió-hatszázezer forint 

A  megállapított értékek AFA-t nem tartalmaznak. 

Kószó Adám 
Ingatlan értékbecslö 

Szakértői névjegyzék szám:  2666/2017 

2018 DEC 05. 

Vékony  Zoltan 
Ingatlan értékbecslő ellenőr 

Szakértői névjegyzek szám:  04442 

Zen 
DigltShan aläirta: SOEkonyz 

Gyötgy a MI, c.HU,I.Budapet, 
oreRBS Ingadan Kft, 

.• cn.OESikOnya ZoltSn Gyöegy. 

ZOltán 
ernaikintoeurbs.hu 
seri.Murnbe,1.3.6.1,4.1.71 

Gyorgy 5. 2,...,2.2.22-05,?6 8,1.29 07 4420 

Sikony

 

F 092.2 



1084 Budapest,  Mindszenty József tér  1.  (tulajdoni lapon Tolnai Lajos utca szerepel) HRSZ.:34948/1/A/1 

Megbízás tárgya: Garazs 
Cím Település:  1084  13tidapest 

Mindszenty .1(ízser  ter  I. 
(tulajdoni lapon Tolnai 

Utca / Házszám: Lajos utca szerepel) 
Hrsz: 34948/1/A/1 

Ert.  tut.  hányad 1/1 
1563 

Értékelt eszmei hányad: 640/10000 

Szemle: 2018.06.27. 
Ertékelő: Kószó Ádám/Vékony Zoltán 

Megnevezés Bruttó terület Figyelembe 
vett terület 

Fajlago piaci 
ár 

NETTÓ 
Megállapított NETTÓ érték 

12 370 000 
Garázs 

53,00 53,00 233462 

   

1 I O 

GARÁZS PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS NETTÓ ÉRTÉK: 12 370 000 Ft 

  

Épület leírása: 

Az épület a Csarnok negyedben helyezkedik el, a Mindszenty Jószef téren.  A  környezete jó, 
pozitiv a hatása. Az épület jó, a bejárata a tér felől van. Az oldalában tárolók és a vizsgált 

autóbeálló található.  A  környező utcák egyirányúak.  A  garázs a Mindszenty térre nyílik.  A 
téren található a helyi rendőrség. 

Garázs leírása: 

A  garázs közepes állapotú, fém nyílászáróval rendelkezik. Egyéb nyilászárói a hátsó 
szeméttároló felé néznek. Villany be van vezetve a helyiségbe, rendelkezik vizesblokk 

vízóra is fel van szerelve.  A  padlózatban található egy csatornafedél, ami 
vizelvezetőként funkcionál.  A  garázs falának túloldalán a helyi rendőrőrs van. 

Bérlői műszaki tájékoztatás: 

2.  oldal 
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1084 Budapest,  Mindszenty József tér  1.  (tulajdoni lapon Tolnai Lajos utca szerepel) HRSZ.:34948/1/A/1 

e 

Megbízás tárgya: 
Cím / Település: 

Utca / Házszám: 
Hrsr. 

Garázs 
1084 Budapest 
Mindszenty József  ter  I 
(tulajdoni lapon Tolnai 
Lajos utca szerepel) 
34948/1/A/I 

Eti. tul. hányad 1/1 
Telek: 1563 

Értékelt eszmei hányad: 640/10000 

Szemle: 2018.06.27. 
Értékelő: Kószó AdámNekony Zoltán 

. -••• ' „; . • • . OE, •- 
INGATLAN PIACI OSSZ.EII.  ASONLiTAS • • . . _ • . . 

'Ailat jellege /  dä  tu  ma V izsgált ingatlan Grialati ncla  2918 irtálatiarlal  2018 'lati ada  2018 3nálati ad4  2018  ,Kiriálaii ada  2018 
Irsinyitószám 1084 ' 1082 1084 - 1082 1,082 1089 

Település Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest 

Közterület neve 
1084  tiudapest, 

NA  inric7pntv In7cef Corvin•seeny Viz  utca Szerdahelyi utca Vajdahunyad  men Kálvária tér 

Építés éve 1970 2016 '  2016 2005 2016 2005 
Telek terület 0  in2 :0  iti2 0m2. 0 m2 .  0  in2 .  0.  nt2 

Redukált alapterület 53 m2 14  rn2 15 m2 12 m2 32 m2 13  rn2 

Jellemzök 

 

Corwin 

SNimYOEteeemgataz 
s 

• . s• . .. • 

••• 

Tergmgarázs 

. . 

• ' Ate$11' Zafigs 

• 

. 

(jean()  ganiii, , 
külim bejkattat . 

aranunal ; 
Tercueatazs 

Eladási/kinálati ár - 5$  tull1R 3,5 01111 Ft 27 m111 Ft 12,8 mill Ft 3,5  mi.UPt 
Inflációkorrekció 

     

Kinalati ár korrekció '••  -5%. -5% ..-5%. -5% ' -5%. 
NETTÓ Fajos ár 373 214  Ft/m2 221 667  Furn2 213 750  Ft/m2 380 000  Ft/m2 255 769  Ft/m2 

K
or

re
kc

i ó
 

Környezeti '•  -30%* % .  '-,5%- .. -10% 1'0% 
Épület állapota miatt 

     

Állapot 

     

Komfort  fokozat 

     

Telek méret 

     

Egyéb 

rt.•;OE  Doe,/ ezeilenseg• 
panoráma, emeleti 

elitelyezeas, 
i,r,b,,, 

Neat 
önáll: 

10% . Nem 
linAlló: 

10% Neva 
iniálló: 

10% 

  

Nem :OE, 
önálló: 

10% 

 

A  apterület ,25% -25%  . -25% -15% -25% 

Korrigált fajlagos ár 233 462  Ft/m2 279 911  Ft/m2 188 417  Ft/m2 171 000  Ft/m2 _ 285 000  Fon2 _  242 981  Ft/m2 

Piaci hasonlító alapú módszerrel számított érték: 12 370 000 Ft 

Telekérték számítás az eszmei tulajdoni hányad arányában 

Eszmei hányad 
Teljes telek terület 

m2 
Telek terület eszmei 

hányad arányában  m2 
• 

Átlagos telekár  Ft 
Eszmei liányadhoz 
tartozó telekértek 

640 i 10000 253 16,19 220 000 Ft 3 600 000 Ft 
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1084 Budapest,  Mindszenty József tér I. (tulajdoni lapon Tolnai Lajos utca szerepel) HRSZ.:34948/1/A/1 

• 

Megbízás tárgya: 
Cím / Település: 

Utca / Házszám: 
Hrsz: 

Garázs 
1084 Budapest 
Mindszenty József tér  1 
(tulajdoni lapon Tolnai 
Lajos utca szerepel) 
34948/1/A/I 

Erl.  tut.  hányad 
Telek: 

Értékelt eszmei hányad: 640/10000 

1563 

Szemle: 2018.06.27. 
Ertékelö: Kószó Ádám/Vékony Zoltán 

GARÁZS 1N BEVTkLSSZEIL4SONLiTÁS. 
Adat jellegei dátuma Vizsgált ingatlan (ínlati aJJ  2018 Cittilad adal  2018 ünálati adi,  2018 :ínálati  ad t  2018 K.ínálati ad4  2018 

Irányítószám 1082 1082 1086 1082 1081 1086 
Település Budapest Budapest Budapest Bud9est Budapest Budapest 

Közterület neve 

1084 Budapest, 
Mindszenty József 

ter  I. (tulajdoni lapon 
Tolnai Lajos utca 

szerepel) 

KarácsouySaixtorutea Szabó Ervin  ter Nagy Templom utca Prater  utca Nagy lemplorn utca 

Epités  eve 1900 2000 - 2000 2000 2000. 2000 
Telek terület 0m2 .0 1112 ' ..O m2 0  na 0 m2 0 m2 

Redukált alapterület 53 m2 20 m2 13  in2 14  tn2 le  m2 13.m2 

Jellemzök 

 

önálló garáz.  s teremgarázs • ieremgarázs tereingaräzs teremgarázs 

Berle  i  díj 0,03 mill Ft 0,025  in111  Ft 0,023 mill Ft 0,023 mill Ft ,._. 0,023 mill Ft 
Inflációkorrekció 

     

Kínálati ár korrekció -5% .5%: -5% e .-5% -5% 
NETTÖ Fajlagos sir I  425  Ft/m2 I  827  Ft/m2 1 561  Ft/m2 1 457  Ft/m2 I  681  Ft/m2 

:ä 
-x c., L. L. 
o 
2 

Környezeti 

     

lnfrastruktura 

     

Állapot 

     

Jogi  jelleg, visszaalaidtás kis 

     

Telek mint 

     

Egyéb IPtfejezetlensék: ' ehällb• 1 tereni- I  10% terem J'10% terem I  10% terem I  10°4 

I Alapterület -ID% -15% -15% -15% -15%. 
Korrigált fajlagos ir I 1 496  Ft/m2 I  283  Ft/m2 I  736  Ft/m2 1 483  Ft/m2 I 1384  Ft'm2 1597  Ft/m2 

FUNKCIÓ GARÁZS 

Alapterüle: 53,00 m2 
Kiadható alapterület: 53,00 m2 

Kiadható alapterület aranya: 1 
Bérleti díjak 

 

Havi Fajlagos Bérleti I 496 Ft/m2 Ft/m2 
Havi Bérleti Bevétel: 79,30198773 ER 
Eves  Bérleti bevétel: 951,6238527 Eft. 

Begyűjtési veszteség: 5% 
Eves  Potenciális Bevétel: 904,0426601 Eft 

Veszetségekkel Csökk. Bevétel: 904,0426601 ER 
Havi Kezelési  es  Fenntartási 5% 

Évi Kezdési Költségek: 45,20213301 Efi 
Nettó Bérleti Bevétel: 858,8405271 Eft 

Direkt Tökésitési  Rita 7,0% 

Becsült Valós Piaci Érték 12269,15039 Eft 
4.  oldal 



1084 Budapest,  Mindszenty József tér I. (tulajdoni lapon Tolnai Lajos utca szerepel) HRSZ.:34948/1/A/1 

Megbízás tárgya:  Garin Ért.  tu).  hányad 1/1 
Cím Település: 1084 Budapest 

Mindszenty József  ter  I. 
(tulajdoni lapon Tolnai 

Telek: 1563 

Utca / Házszám: 
Hrsz: 

Lajos utca szerepel) 
34948/1/A/I 

Értékek eszmei hányad: 640/10000 

Szemle: 2018.06.27. 
Értékelő: Köszó Ádám/Vékony Zoltán 

BEVÉTEL ALAPij MODS#11.15SSZESEN 

 

12 300000 Ft 

    

EREDMÉNYEK: 

Piaci összehasonlítás szerint 12 370 000 Ft 
Bevétel alapú módszer szerint 12 300 000 Ft 
ÁTLAGÉRTÉK 12 335 000 Ft 
MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK (PIACI) 12 370 000 Ft 

5  oldal 
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2,12m belmagassága: 

lakás burkolat 
alapterület 

Garázs 100% 53,00 53,00 Simított beton, festett 

Redukálva 

Összese 53,00 

e 

Ossz: nettó terület: 
Össz. kiadható terület: 

ALAPTERÜLETSZÁMÍTÁS 

6.  oldal 
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Épület homlokzat Épület homlokzat 

Épület homlokzat Mindszenty tér 

Mindszenty tér 



l'eplajdoni lapon ToluteLefusetea,szet+IStileZ2:3494$/ind 

Garázs  melted  rendőrségi épület 
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1084 BUDAPEST 41/1.1MA.  Tolnai  Lao* ate& 4 3/ 8 . földaxint. .foldloitagálat al 
1117ket 

1. Ax  egy6b  «11116  ingatlan adatait 
negnevemta tarulat raohia  *YAM& raxmai hányad tulajdoni 

nut again/foil 

garäsa 47 0 0 640/10000 Livia 
Bejegytö hatiroxatt 117846/1/1990/1992.06.22 tői14 hatixolatf 54 

sari= 51 0 0 715/10000 önk 
Bejogya6 hatatexatt 54667/2/201U/10.02.15 

1 bejegyz4 hiatAtozatA 1379461'1/1998/99.06.22 
Tároashicx 
Ax okirat  arimint hotaitattozó mellaktudyinagak. 

44e. 

0/10.02.15 

11.11iSE 
tulajdons hányad 1/1 
bajagys6 hatärotat. 40cezéld i44: 137846/1/1948/98 04.22.e r  

.  

logeint eiadati. Emilv*tal Ally r 
jogállhat tulajdonoa 
nivl VIII .droa dmanderrur 
rimr 1082 BUDAPEST OTTI,EER. Barone utea 45-47. 

Oldat 1/2 

A4,;g 
,04,y 
'ess7 

Page 1 of 1 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapest Matzos Korminylivateiz XI Xertlicti 1-aztala 

)3pct.XL. Budedci tit 59. 151 9 Budapct. Pi 41.5 

Nan !Atlas  tulajdoni  lap  Teljes  ntisolat 

lesuurkiks5An: 80000041 94038/2C 18 

2026.04.24 

MADAPUT VITI.ZZA. 

Beltortilet 3t948/1/Ai1 helyraj*i szám 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

https://www3.takarnethuitullap/S040420180424110646ToitApBwwq7f-124952947... 2018. 04. 24. 
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