
I. számu melléklet
I92 l 20I 5 . (x. 1 7.) számu határozat melléklete

MEGÁLLAPoDÁS INGATLAN ADÁsVÉľBlÉnŐL ES INGATLANoK
C S ERÉ JE Ro L szoLo EL o S ZER zonú:s, vALAMINT B ÉRLE TI sZľ,RZo oÉ s
xozos MEGEGYEZÉSSEL ľonľÉľŐ MEGSZÜNTETÉSÉRoĺ, Bs A FELEK

rozoľľI ELSZÁMor-ÁsÁnóĺ-,

amely létrejĺitt egyrészro| Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-67. ađőszáma: |5508009-2-42, statisztikai törzsszáma:
15508009-7511-3fI-0|, képviseletében dr. Kocsis }ĺĺ.áté polgármesteľ), mint
eladó/o nk otmány zat' a továbbiakban : ela d ó/onko ľmányzat,

másrészről a GEoRoSCo Hotel Idegenforgalmi Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság (korábbi
nevén: GEOROSCO Keľeskedelmi és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségíĺ Társaság)
(székhelye: 1088 Budapest, Trefoľt utca 3-5.,. cégtregyzéksztlma: Cg.0I-09-707289,
aďősztlma: 12866357-2-42, statisńikai számjele: 12866357-5248-113-01, bankszámlasztlma:
Unicredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000015-72210008, képviselőjének neve: Dulin
Tamás), mint vevő, a továbbiakb an: v ev ő l GEoRoSCo

valamint a Józsefuárosĺ Egészségkiizpont Ingatlanfejlesztő és IngatlanhasznosÍtó
Koľlátolt Felelősségíĺ Társaság (székhelye: 1088 Budapest, Trefort utca 3-5.,
cégsegyzékszźtma.. Cg. 01-09- 908939, adőszáma.. |4549838-2-42, statisztikai számje|e:
14549838-4110-113-01, bankszámlaszćĺma: Unicredit Bank Hungaľy Zrt. 10918001-
00000057-09460007, képviselőjének neve: Dulin Tamás), a továbbiakban: JEK _ a
továbbiakban: e|adó/Onkormányzat és vevő/GEoRoSCo, valamint JEK egyůitt: felek -
kö zott az a|u|ir otl napon é s helyen, az a|ábbi feltétel ekkel :

I. E|őszerződések

1. Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-testiiletének
236/2006 (V.25) számí hatáľozata alapján az onkormányzat megbízásából eljĺáľó Rév8
Józsefuiíľosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztési Zźrtkoruęn Mtiködő Részvénýársaság
Egészségügyi Intézményfejlesztési Pľogram megvalósításĺínak cé|jával nyíIt pá|yźzatot írt ki
az onkormányzattulajdonában Budapest VIII. keľĹilet 36534he|ytajzi szźlmt 1088 Budapest,
Trefoľt utca 3-5. szám alatti felépítményes ingatlan (a továbbiakban: Tľefoľt utcai ingatlan),
valamint a Budapest VIII. kertilet 36688 he|yrajzi szźlĺrľÚ' 1085 Budapest, Rökk Szilard u. 4.
szám a|atti felépítményes ingatlan (a továbbiakban: Rökk Szilard utcai ingatlan)
éľtékesítésére.

2. A páIyázat szerint a nyertes pá|yźnő az I. pontban meghatározott ingatlaľrok vételźnát
(ellenértékét) oly módon ťlzeti ffieg, hogy egyrészt vá|Ialja a pźiyazat előkészítés
önkormányzati költségeinek teljesítését' mástészt a Rökk Szilaľd utcai ingatlan lakásbérlőinek
és helyiségbérlőjének elhelyezéséről gondoskodik, azingat|anon - annak lebontását követően
_ a páIyázati kiírásban foglaltak szeľinti Egészségcentrumot magźlban foglaló felépítméný
létesít, melynek 3-5. emelet&e saját elképzelésének megfelelő funkciót valósíthat meg. Az
onkormányzat ezt követően a Trefort utcai ingatlan és Rökk Szilard utcai ingatlan
Egészségcentrumot tartalmaző tá'rsashtni külön tulajdonainak cseréjével megszerzi az
Egészségcentrum épületrész fulajdonjogát, Trefoľt utcai ingatlan a nyertes pá|ytnőé lesz, aki
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az áIta|a felépített épület Egészségcentrum teľületét meghaladó részének fe|hasznáIási midját
sajátbe|átása szerint á|Iapítjameg és tulajdonjogáva| sajtń belátása szerint rendelkezhet.

3. A Rökk Szilárd utcai ingatlan kiüľítés után adásvételi szerződéssel kerül a nyertes
pźllyázőhoz. A Tľefoľt utcai ingatlan tulajdonj oga tiruházásnak feltétele az Rökk Szilaľd utcai
Egészségcentrumot :arta|maző éptilet felépítése, jogerős használatbavételi engedély
megszerzése, az épi|et Társasházzá a|akitása, az Egészségcentrumot taľtalmaző külön
tul aj do ni ré szek Önk ormány zat tu| aj donäb a adäs a'

4. A pá|yázat nyeľteséként az onkormáĺyzat Képviselő-testületének f36l2006 (v.25)
szźtműhatfuozataa GEoRoSCo Kft-t jelölte meg. Vele az onkormźnyzatf006. szeptembeľ
29-én kötött előszerződést az ingatlanok adásvételéľől és cseľéjéľől (a továbbiakban:

,,E|őszerződés 1'').

5. A Képviselő-testÍilet 78812007.(XII.5.) és 8612008.(II.27) határozattxa| az
EgészségügyiLntézméĺyfejlesztési Pľogram helyszínét 34853 helyrajzi számu, Budapest VIII.
kerület Bacsó Béla utca 17. sz. alatti ingatlanľa tette át a Rökk Szilárd utcai ingatlanĺól. A
Képviselő-testiilęt đöntése a|apjan az E|őszerződésl-ben rogzített konstrukcióhoz képest
módosultak az Egészségközpont megvalósításának szewezetí keretei és az ĺjzleti kivitelezése
is. Lényege, hogy az onkormányzat, szakmai magánbefektetők bevonásáva| hoz |étre
tobbségi ĺinkormanyzatít|L|ajđonű (5I-49%) projekttársaságot. Ennek a társaságnak a feladata
a projekt megvalósítása, a megmaľadó teľiiletek hasznosítása, és ahelyiségek üzemeltetése.

6. Az E|őszerzőďés| módosítására tárgya|ás indult Geoľoscoval. Az elgondolás az volt,
hogy az Egészségközpontban létesülő, onkormányzatot íI|eto vagyonelemek megépítésének
ellenértékeként a Trefort utcai ingatlan és Rökk Szilárd utcai ingat|an áttuhźnásakor a
Georosco Kft átađott volna az Önkormányzatnak 520 millió Ft-os visszavonhatatlan
bankgaľanciźú.. Az onkormanyzat ugyanis vállalta, hogy a leendő Egészségközpont építésébe
bevonja GEoRoSCo-t. A GEoRoSCo pedig váI|alta, hogy 520 millió Ft építési munkálatot
e|végez azEgészségkĺizpont építkezésén. A befektetők bevonására az onkormĺĺnyzat és azuj
koncepció megvalósítását szo|gá|ő pályázaton ugyancsak kiválasztott Geoľosco Kft.
projekttáľsaságként hońa létre a Józsefuárosi Egészségközpont Kft-t (továbbiakban: JEK
Kft.).

7. A GEoRoSCo az Elószerzoďésl. teljesítése során előszor a Rtjkk Szilárd utcai
ingatlanra készíttetett saját költségen terveket, melyeket az onkormányzat egyoldalú
he|yszínvá|toztatásźt követően mar nem tudott felhasználni. Azonban ezt kĺjvetően is az
onkormányzattal mindvégig jóhiszeműen egyiittmfüödött, amely keretében a Bacsó Béla
utcai Egészségkozpont vonatkozásában is építési-engedélyezési tervdokumentációt (a

továbbiakban: ,,Tervdokumentáció'') készíttetett, amely kĺĺltségeit 17.800.000,- Ft összegben
megelőIegezte.

8. A GEoRoSCo tulajdonosa az Egészségügyi Intézményfejlesztési Pľogram
megvalósításban való közreműködés keretében 2008. novęmber 24. napján szétválással
történő jogutódlással GEoRoSCo Medical Kft. néven gazdasági taľsaságot hozott létre,
ame|yhez JEK Kft-nek a GEoRoSCo Kft-t megi|Ietó úzletésze keriilt. A GEoRoSCo
Medical Kft. jelenleg a JEK Kft. 19.2]0.000,- Ft névértékű, 92,6 Yo-os üzletrészének
tulaidonosa.



9. A GEoRoSCo Medical Kft. a JEK Kft. fenntartásával kapcsolatban mintegy
1.470.000,- Ft- erejéig költségeket viselt, amely a JEK Kft. könywiteli szolgáltatásainak,
könyvvizsgá|atának, aváltoztatttsok kapcsán beťlzeteÍt illetékek valamint a GEoRoSCo JEK
Kft.. alapitźtsakor teljesített vagyoni hozzájáru|ásának összege. Fentiek mellett a GEoRoRCo
Medical Kft. a 8. pont szeľinti Tervdokumentációt 2010. június 3. napján nem pénzbeli
hozzájátu|áskélrt, 17.800.000,- Ft-értékben a JEK Kft. ľendelkezéséľe bocsátotta, amely
nyomán a fentebb említett' mindösszeseĺ 19,270,000,- Ft névértékű iz|etrésze létľeiĺjtt. Ennek
révén az onkorm źny zat kisebbsé gi tulaj dono s s á' v źit JEK Kft -ben.

10. A Képviselő-testület I4112009. (IV. 22.) határozatával ,,Egészségtigyi
Intézményfejlesztési Program'' helyszínét a VIII. kerület Auróra utca 20-28. szám a|atti
(35037 he|yrajzi szźtmu) ingat|arva módosította Felek azB|oszerződésl-et 2009. december 21.
napján közös megegyezéssel módosították (a módosító okirat a továbbiakban: Előszerződés2
(a továbbiakban az E|ószetződésl és az E|őszerzodés2 együttesen: ,,E1őszetződés,,). Az
E|ószeruődésL a megvalósítást illetően a helyszínt kivéve visszatéľést jelentett az eredeti
lényegét tekintve ingatlancseľe megvalósításhoz. AZ onkormányzat vá||alta a Rökk Szilárd
utcai ingatlan eladását a GEoRoSCo-nak, amelynek a Tľefort utcai ingat|an ért csetébe az
VIII. kerület Auróra utca 20-28. szém a|attí ingatlanon kellett volna megvalósítani és az
onkoľmányzat tulajđonźlba adĺi az egészségügyi célú épületet, éspedig azza| a műszaki
taľtalommal, mint amit aZ Előszerződés1 Rökk Szilĺíľđ utcában mesvalósítandó
E gé sz s é gc entrumra me ghattr o zott.

11. Az Eloszerzódés alapjan 2010. február 4. napján a Rökk Szilĺíĺd utcai ingatlanľa
adásvételi szerzłĺďés (,'Adásvéte|i Szerződés'') jött létre, amellyel a GEOROSCo az ingat|art
tulajdonjogát megszereztę. A Rökk Sziláľd utcai ingatlan 109.000.000.-Ft vételfuának
teljesítése:
a) az Egészségügyi Intézményfejlesztési Program előkészítésľe és az eređeti pá|yźzat
lebonyolításához szĺikséges költségekre a Geoľosco źůÍa| az onkoľmĺányzatnak átađoÍt
28.500.000.-Ft,
b) és a Rökk Szilaľd utcai ingatlanban fennálló bérleti szerzóđések megszüntetésével
kapcsolatosan Georosco által viselt költségekbĺĺ| _ az e|szźtmítható 150.000.000.-Ft-ból _
8 0. 5 00. 000. -Ft vételárba való beszámításával tötént.

A Rökk Szilárd utcai ingatlankiĹirítését az onkoľmányzatvagyonkezelő cége a RÉv g zrt.
végeńe. A bérleti szerzőđések megsztintetésével kapcsolatban a Georosco által viselt további
69.500.000.-Ft elszámolása töľtént volna azElőszerződés alapján a végleges
csereszeľződésben.

12. Felek megá||apitják, hogy az onkormányzatjelen megállapodás a|źirásźnaknapjáig az
E|őszeruődést a csere feltételeinek megteľemtését illetően nem teljesítette. Felek az esetleges
viták elkerĺilése végett ugyanakkor megállapítják, hogy GEoRoSCo jelen megállapodás
a|áírását megeIőzően az Előszeľződésből származő valamennyi kotelezettségét határidőben
teljesítette.

1. II. Bérleti Szeľződés

13. Az onkormányzat 2009. novemberében nyilvános pźiytzati kiírást tetl kozzé a
tulajdonában áI|ő Trefort utcai ingatlan bérlőjének a kiválasztásáľa. A pá|yázati e|járás azon
cé||a| került lebonyolításra, hogy a Trefort utcai ingatlan, mint Előszerzőđés szerinti
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cseleingatlan értékénekmegorzése és ezá|tal azE|őszerződés onkormtnyzat általi teljesítések
ezen része biztosított legyen és aZ esedékessé vált, de elmaradt állagmegóvási és

karbantartási munkálatokat az ingatlan bérlője elvégezze és ezáIta| állagromlása és

értékcsökkenése megállítható legyen.

|4. A pa|yázat nyeľtese a Józsęfvárosi onkormtnyzat Gazdálkodási, Kerületfejlesztési,
Költségvetési és Pénzngyi Ellenőĺző Bizottságának 208812009.(XII.15.) számú határozata
szerint GEoRoSCo lett, akivel az onkormányzat20Í0' május 25. napjánbéľleti szeruődést
kötött (a továbbiakban: Bérleti Szerződés).

15. A Bérleti Szerződésben a GEoRoSCo, mint bérlő váIIaIta, hogy az onkormányzat,
mint bérbeadő,412007. (II. 9.) oKM rendelet és a kultuľális örokség védelméľől szóló 2001.
évi LXN. törvény szerinti kötelezettségeit a páIyźzati kiírás, valamint az áIta|a benýjtott
nyeľtes pá|yázati anyag szeľint teljesíti. A GEoRoSCo a Trefoľt utcai ingatlanon a Bérleti
Szerződés f. sz. melléklete szeľinti helyľeállítási munkálatokat 49.100.000,- Ft + AFA,
cisszesen 61.375.000,- Ft értékben, saját kĺiltségén a bérleti jogviszony e|so 24 hónapjában
elvégezte' A bérlemény bérleti ďíja a Bérleti Szeľződés szeľint 33.200.000,- Ft + AFA,
amelybe aze|só két évre vonatkozóan a GEoRoSCo bérbeszámítással élhetett.

16. A bérleti díj onkormźnyzat által elfogadható legalacsonyabb összege a bérleti idő
eredetileg elorebecstilt 2 éves tervezett 1airtamának' valamint a bérleményeÍI az elmaradt,

valamint a béľlet tervezett idol'artamáig esedékes á||agmegővási és kaĺbarÍartźlsi munkálatok
ktiltségeinek alapul vételével keľült meghatáĺozásra, amit az érvényes páIyázat feltételeként
teljesíteni kellett.

1'7. A bérleti díj a GEoRoSCo álláspontja szerint a piaci alapon megállapítható bérleti díj-
osszegét jóval meghaladja. GEoRoSCo miĺdazonźtltal a BérletiSzerzódésben a 33.200.000'-
Ft/év minimum bérleti dij megfizetésére jóhiszeműen kĺjtelezettséget vállalt, tekintette| ara,
hogyazonkormányzattájékoztatźsaaIapjtĺnazB|őszerződésteljesítésébenbízoÍt.

18. A GEoRoSCo a tźlrgyi bérleméný nem csak béľlőként, hanem dologi várományosként
is taľtotta kaľban. A Bérleti Szeĺződés ugyanis azonfeltétel bekovetkezéséigl.artőhatározoÍt
időľe jött létre, amíg GEoRoSCo a béľleményt magában foglaló Trefoľt utcai ingatlan
tulajđonjogźi az Előszerzódés teljesítéseként az Auľóľa utcai ingatlanon źita|a megépített

egészségĺigyi létesítmény ęlcseľélésével megszerui. Amennyiben a fentiekben foglalt
megszÍ.intető feltétel megvalósul, azaz GEoRoSCo a Trefort utcai ingatlan tulajdonjogát
megszerzi a Bérleti Szerzodés megszűnik ańiráĺyađó régi Polgáľi Tĺirvénykönyv (1959. évi
IV. törvény, Ptk.) 322. $-a a|apján, figyelemmel arra, hogy ugyanazon személy lesz a jogosult
és kĺjtelezett.

19. Felek a Bérleti Szerződés megállapodtak, hogy ha bérleti szeruodést megsztintető
kérdéses fęltétel a szerzőđés megkötésétőI szttmitotĺ_ az onkoľmányzat á|ta| azE|őszerzőďés
teljesítéséľe pľognosztiztit iđon, azaz - két éven belül nem valósul meg, úgy mindkét fél
jogosult a Bérleti Szerződést 6 hónapos felmondási idővel indokolás nélkiil felmondani.

20. A GEoRSoCo a Bérleti Szerződésszerint irodát és ifiúsági száIIástkívánt kialakítani,
amely munkálatok megkezdéséhez GEoRoSCo építési engedélyt szerzett be, ame|yhez az
onkormányzat nevében a Városgazdtůkodási és PénzĹigyi Bizottság 22Il20I0 (XI.24) sz.



határozatáva| kifejezetten hozzájźĺru|t. Az onkormányzat a 20II.05.I2-év székhely-
bej egyzési hozzájtlru|ást adott.

2l. Felek Csermely Gábor okl. építőmémcjk, igazságigyi szakértő ,,Kíegészitő igazságlj'gyi
mémökszakértői vélemény a Budapest VIII. kerület Trefort u. 3-5. szám a|atti ingatlaĺľól''
(2015. január) elnevezésű szakvéleménye alapján megállapítják, hogy a GEoRoSCo a bérlet
időtartama alatt, jelen megállapodás a|túrásáig a Trefort utcai ingatlanon összesen nettó
1 8 0. 6 5 0. 0 00. -Ft éľtékb en v égzett el munkálat okat, az alábbiak szeľint :

a) A béľleti szerződésben vállalt - bérlemény tulajdonosa helyett eIvégzett- karbantaľtási,
állagmegóvási és helyreáIlitźlsi munkálatok a bérlet első két évben e|végzeÍt, bérbeszámítással
érintett neÍtő 49.100.000.-Ft, plusz a később e|végzett bérbeszámítással meg nem térített nettó
3.3 70.000.-Ft, összesen 52. 800.000,- Ft értékben.

b) Hasznosítási céltól fiiggetlen, az épi|etrészek ttibbféle funkciój ához is hasznáIhatő
munkálatok (,,diszponibilitás'') eredménye kerekítve nettó 111.600.000,- Ft (Áp.a-t
figyelembe véve 1 I9.] I6.200.-FĐ értékben. Ebből:
ba) a bérlemény ,,A'' épületére töľtént ráfordítás 81.540.000.-Ft, amelyet a felek elszámolásuk
során nettó módon veszik figyelembe a fordított ĺFA adozás miatt.
bb.) a béľlemény,,B'' épületére történt ráfoľđítás 30.060.000.-Ft, amit a felek elszámolásuk
során Áľa.-val (8.116.200.-Ft-al) nĺjvelve (38.t76.200.-Ft-al) vesznek figyelembe.

c) Hasznosítási cél-fiiggő felújítás általános haszĺá|ati állapoton feliil nettó kerekítve
16.250.000,- Ft-értékben. Ebből a béľlemény ,,A'' épületéľe történt ráfordítás 10.100.000.-Ft,
A ,,B'' épületre tĺjľtént ráfordítás 6.150.000.-Ft, amely után a GEoRoSCo az źita|źnos
foľgalmi adőra igéný taľt.

22. Felek megállapítják, hogy a Trefoľt utcai ingatlan alapterületének túlnyomó részét
kitevő ,,A'' épület a GEoRoSCo á|ta| a bérleti szerzođés a|apjénvégzett munkálatok ellenére
sem vált haszná|atra alkalmassá, amely téný GEoRoSCo az onkormtnyzat fę|é a bérleti
idótartama alatt több alkalommal, írásban jelezte és a bérleti díj csökkentését, valamint a
továbbimunkálatokhozva|őhozzájźtru|ástkéľt.
Felek megállapítj ák,hogy a Bérleti Szerződés szerinti bérleményből fennmaradó
hozzávető|egesen 400 m2 alapterĹiletú részt GEoRoSCo tette irodai hasznźúatra alkalmassá
2013. március l6-tól napjától.
A GEoRoSCo a Trefoľt utcai ingatlanban múködő gyeľmekgyőgyászati szo|gá|atnaka
zavarta|an műkcidést a Bérleti Szerzódés rendelkezései szerint biztosította) ezen célból nagy
kapacitású méľőórákat szerelt fel és biĺosította ľendelkezésre állásukat havi rendszerességgel
j elentő s költsé geket v áI|a|v a.

III. A felek nyilatkozatai azĐ|őszerződéssel és a BérletiSzerződéssel kapcsolatban

23. GEoRoSCo 2009. októbere és 2015. májusa közötti időszakban szĺímos alkalommal
megkereste írásban az onkoľmányzatot, kérve azEloszerződésben foglaltak teljesítését, így a
bervházás tárgyát (a jövőben megkötendő csereszeruódés tárgyát) képező egészségközpont
megépítésének helyszínéül korábban kijeltilt teleknek az épitési munkálatok megkezdéséhez
és |efo|yatásához szifüséges renđelkezésľe bocsátását. GEoRoSCo emellett a bérleti
szerződésből eredő, jelen megállapodásban már ismertetett vitás he|yzetre is több alkalommal
felhívta az onkorm źnyzat fi gyelmét, kérve a he|yzet rendezését.
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24. Fęlek megállapítják, hogy a GEoRoSCo 2015. május 1'3-tln onkormányzathoz
intézett levele nyomán aZ Előszerződéssel és aZ azza| szervesen összefüggő bérleti
szerződéssel kapcsolatosan intenzív, a kialakult visszás jogi helyzet átfogó renđezését cé|ző

tárgyalások kezdődtek a Felek kĺjzĺjtt. A tárgyaIás eredményeképpen Felek a kĺjzotttik
korábban létrejött jogviszonyok jelen megállapodásban kimunkált feltételek szeľint töľténo
megsziintetésében és méltĺányos elszámolásban egyeztek meg.

25. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy aZ Előszerződés szerinti egészségkozpont
megvalósíttsźłloz (megszerzéséhez) szĹikséges ingatlancsere helyett Európai Uniós pénzngyí
források fe|hasznáIásával kívanja megvalósítani egészségügyi fejlesztési tervét, amely miatt
azE|oszerződés ingatlan cserére vonatkozó részének teljesítése a jövőben nem ál1 érdekében.
Ezért ĺem teszi lehetővé, hogy önkormányzati ingat|anon a GEoRoSCo a csereként á|tala
szol gá|tatand ó i ngatlant me gépíts e.

26. Az onkormźnyzat nyilatkozik, hogy a Trefort utcai ingatlant nyilvános pá|yázat iń1áĺ
értékesíteni kívánja, figyelemmel arra,hogy az egészségközpont létesítéséhez ęzęn ingatlarľa
a jövőben szüksége nincs.

27. Az onkormtnyzat nyilatkozik, hogy az Előszerzőďés szerinti egészségügyi fejlesztés
más módon történő megvalósítása miatt a JEK Kft. további fenntartása nem á1l érdekében,
ezért a gazđasági táľsaság vége|számolása indokolt.

Iv. GEoRosCo és a JEK kiivetelései az Onkormányzattal szemben

28. GEoRoSCo és a JEK nyilatkoznak, hogy az EIőszerzőđés további teljesítésének
megtagadása miatt az onkormanyzatta| szemben követelésük van. GEoRoSCo aZ

onkoľmányzalta| szemben azEIőszeruődéssel, valamint a Bérleti Szerződéssel kapcsolatban
alábbij o galappal és ö ssze gszenĺsé g gel ľendelkezik követelés sel :

a) A Rökk Szilárd utcai ingatlan bérlőinek kiköltĺiztetésével kapcsolatban felmerü|t, ez
idáig nem ellentételezett költség, mint kártérítési kĺjvetelés 69.500.000,- Ft-összegben, amely
esedékességét az á|talatöľtént kifizetés időpontjáhozkoti, amely 2008. szeptembet 29.
b) A Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo által végzett munkáltok uttn a 21. a,1 pontban
meghatáĺozott nettó 3.370.000.-Ft (AFA-t figyelembe véve 4.f79.900,-Ft) jogalap nélküli
gazdagodás címén, amelynek esedékessége a Bérleti Szerződés megszűnésének napja.
c) A Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo źitalvégzeťt munkáltok után ugyancsak jogalap
nélktili gazđagoďás címén 2I. b) pontban nettó 111.600.000,- Ft-összegben (Áp.Á-t
figyelembe véve II9.7I6,200.-Ft), amelynek esedékessége a Bérleti Szeľződés
megszűnésének napja.
d) A Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo á|ta| kiviteleaetett munkálatok nyomán
beáIlt 2|. c) pont szeľinti hasznosítási cél-fiiggő, általános haszná|ati állapoton felüli
felújításból ereďő forgalmi éľtéknövekedés' mint jogalap nélkiili gazđagođás 16.250.000,- Ft
összegben (AFA-t ťrgyelembe véve 17.910.500,-Ft.), amelynek esedékessége a Bérleti
Szerződés megszúnésének napja.
e) A Ptk. pénztartozttsok vonatkozásában írźĺnyađő szabáIyai szerint számolt késedelmi
kamat az a) pont szeľinti követelések után 59.732.11O.--Ft 20T5. szeptember 30-ai időpontra
számítva.

42



29. Az Önkormtnyzat dontései miatt JEK a Tervdokumentáció vonatkozásában
értékvesztést kénýelen elszámolni, amely összege a Tervdokumentáció nem pénzbeli
hozzájárulásként tĺjrtént rendelkezésre bocsátási értékének 100%o-a. A JEK az
onkormányzattal szemben a Bacsó Béla utcai helyszínľe tetvezett egészségközpont építési
engedélyezési Tervdokumentációval kapcsolatos értékvesztés, mint kártéľítési kcjvetelés
17.800.000,- Ft-összegben, amely eseđékessége jelen megállapodás a|áírástnak napja.

30. GEoRoSCo a bérleti időszakban több alkalommal igényelt bérleti díj csökkentést a
bérlemény állapota miatt, kérte a bérleményre töľténő ráfordításainak Íigyelembe vételét.
Je|eńe, hogy a teljes a béľleti időszaknak a bérleti szerződés szeľinti bérleti díjon való
elszámolása az iĺgat|an tényleges hasznosíthatőságára tekintettel mé|tánýa|an terhet jelent és
a felek jogai, illetve kcjtelęzettségei között egyensúlýalanságot okoz. A GEoRoSCo havi
400.000.-Ft béľleti díjat tartott volna indokoltnak.

31. GEoRoSCo nyilatkoziktovábbá, hogy az Önkormźnyzatta| szemben elmaradt haszon
és egyéb kártéľítési követelése vonatkozásában jogfenntaľtással é1' mindaddig, aníg az
ingatlanĺa kiírandó pá|yázat sikeresen le nem bonyolódik, és a jelen megállapodás
maradéktalanul nem telj esül.

v . Az Onkormányzat kiivetelései GEoRoSCO-val szemben

32. Az onkormányzat a GEoRoSCo-val szemben a Bérleti Szerzođésre a|apozva
követeléssel rendelkezik. A Trefoľt utcai ingatlan bérleti díja évente netÍő 33.200.000.-Ft
(ÁFÁ-val 42.I64.000.-FĐ. A Bérleti szetzođés alapjźn szćrrĺtra a GEoRoSCo taľtozása
2015. szeptember 30-áig nettó I24.50O.O00.-FI plusz 33.615.000.-Ft ÁFÁ-val, összesen
158.115.000.-Ft. Felek megállapítjfü, hogy az Önkoľmányzat fenti k<lveteléséből a2012. és
2013. évre eső bérleti díjról sztlmIźt állított ki, amit a GEoRoSCo vitatott. A bérleti díjról
2}|4-re ĺisszege az onkormányzat jelen megállapodźs aláírźlsźigszźm|átnęm állított ki.
Az onkormányzata kibocsátott, de pénzĹigyileg nem teljesített béľleti díjak után aPtk a|apjáĺ
2015. szeptember 3O-ai időpontra számitva cisszesen 18.804.393.-Ft késedelmi
kamatkövęteléssel is bír. Igy azonkoľmanyzat ĺjsszes bérlettel kapcsolatos kĺjvetelése
(1 58.1 15.000.-Ft + 1 8.804.393.-FĐ : 176.919.393.-Ft.

VI. Elszámolás

33. A felek egymással el kívánnak számolni, amít az alábbiak szerint végeznek el.

a) Az onkormáĺyzat elismeri a GEoRoSCo-nak a Rökk Szilard utcai ingatlan bérlőinek
kikĺjltöztetésével kapcsolatban felmeľült, még nem ellentéte|ezett kciltségeit, mint káľtéľítési
követelést 69.500.000,- Ft-összegben, amelynek esedékessége a GEoRoSCo követelésétől
eltérően 2009. január 27. napja. Az onkormtnyzat á|ta| - 2009. jarulár 27-tő| 2015.
szeptember 3O-ig számított - elismert kamatkcjvetelés 58.027.835.-Ft. osszęsen I27.527.835.-
Ft.

b) Az onkormtnyzat elismeri a GEoRoSCo Trefort utcai ingatlanon á|ta| végzeľt munkái
,t1,i, a f|'. a) pontban (és 28. b) pontban) meghattlrozotĺ nęttő 3.370.000'-Ft követelését
(AFA-val 4.279.900,-Ft), összegben jogalap nélküli gazdagođás címén, amelynek
esedékessége a Bérleti Szerzódés megszúnésének napja.
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c) Az Ônkormányzat elismeri a GEoRoSCo Trefort utcai ingatlanon áIta| végzett munkái
utáni, a 21. b) pontban 

'(és 
28. c) pontban) meghatározott 111.600.000,- Ft + ebből

30.060.000.-Ft-nak az AFA voruatát, 8.116.200.-Ft-ot figyelembe véve, összesen
|T9.7I6.200.-FI kĺĺvetelését jogalap nélküli gazdagoďás, amelynek esedékessége a Bérleti
Szerzó đés megszűnésének napj a.

d) Az onkormányzatelismeri JEK Kft-nek az onkormźnyzattal szemben a Bacsó Béla utcai
helyszínľe tervezet|egészségközpont epítesi engedélyezési Tervdokumentációval kapcsolatos
értékvesĺést miatti káľtéľítési követelését 17.800.000,- Ft-összegben, amelynek esedékessége
jelen megállapodás a|áirástnak napja azza|, hogy e pont tekintetében a megállapodás az
aláírásakor hatályba lép.

e) Az onkoľmányzat a Trefort utcai ingatlanon GEoRoSCo áIta| kiviteleztetett
munkálatok nyomán beállt cél-fuggő, általános haszntllati állapoton felüli felújításból eredő
forgalmi értéknövekedését elismeri (16.250.000,- Ft), de mivel ezen munkálatok
eredményének felhaszná|ása a jövőbeni hasznosítási cél függvénye' ezen koltségekkel
kapcsolatban az onkormanyzathe|ý állni nem kívĺĺn, amit a GEoRoSCo jelen szerzodés
36.a) pontja szerint tudomásul vesz.

Đ Az onkormtnyzat a GEoRoSCo bérleti csökkentése írántí igényét annyiban ismeri el,

hogy elvégzettkatbantartási és éĺtéket növelő munkálatok idejére - a bérleti időszak első 18

hőnapjáĺa _ a béľleti díjból keľekítve 35 oÁ utőIagos csĺjkkentést számol . Mindezek alapjĺín
az onkormźnyzat a GEoRoSCo csökkentés iránti követeléséből kerekítve 2I.787.500'- Ft-ot
elismęr. Igy a béľlettel tĺsszefüggő önkormányzati követelés (I76.9|9.393.-Ft mínusz
21.787.500'- Ft) : 155.131.893.- Ft összegben marad fenn.

34. Az Önkormanyzat és a GEoRoSCo megállapodnak a 33. pont szerinti egymással
szęmb eni taľto zás ok kö l c s önö s b eszźmitásáb an AFA szab źĺIy ok fi gyel emb e vétel év e l.

35. Az onkormányzat elismeri, hogy GEoRoSCo részére az E|őszerződés és a Bérleti
Szerzőđés köz<js megegyezéssel való megsziintetéséľe tekintettel eIvégzett elszámolás és

beszámitás alapján (I27,527.835,- Ft + 4.279'900,- Ft + II9.7I6.200.-FĐ 251.523.935,- Ft
mínusz onkormány zat áIta| beszámított 1 5 5. 1 3 1 . 8 9 3, - F t): 9 6.3 92.0 42. -F t.

vI. Az Onkormán yzat tartozásának rendezés e

36. Az onkormányzat aTrefort utcai ingatlan eladásról pá|yázatot ír ki a jelen megállapodás
a|áŕrrását követő 60 napon betül. Az onkormźnyzat a páIyazati feltételekbe a következőket
felveszi:

a) apá|ytzőnak kötelezettséget kell vállalnía,,hogy az onkormźnyzat áIta| a GEoRoSCo
tészére megťtzetni nem kiváĺt 16.250.000.- Ft (AFA-val nĺjvelve 17.910.500, Ft) követelést a
GEoRoSCo részére közvetlenü|, az ađásvéte|i szeľződés hatályba lépésétől számított 15

napon belül megfizeti, azzal, hogy ha a GEoRoSCo köteles a vétęlĺáľ teljesítésére ez a
kikĺités ľá értelemszeruęn nem vonatkozik'
b) a páIyázat érvényességi kelléke, hogy e kötelezettség ĺisszegére GEoRoSCo, mint
j o gosult nęvére szóló vi sszavonhatatlan bankgaranc ia átađása, kivéve a GEoRo S C o -t,

c) a vételźn ľészIeteként |egalább a teljes vételár 30 %-át meg kell ťĺzetrĺ a szerződés
hatá|yba|épésétől szźlmitott 15 napon belül,



d) Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan ,,B'' épületľészének foldszintjén (38f m}-es
területen) a Jőzsefvtlrosi Egészségiigyi Szolgálat jelenleg gyermekoľvosi rendelőt működtet,
amelynek másik helyiségbe történő áthelyezését az onkormányzat legkésőbb 20|6.június 30.
napjáig végrehajtja és az ingatlanľészt birtokba adja. Vevő vá|Ial1a, hogy a gyeľmekorvosi
rendelő működését a tulajdon átruházást követően is lehetővé teszi, az ingatlanrész
haszná|atáért díjat nem követel. Vevő és az onkormányzat az adásvételi szerződésben
megállapodnak abban, hogy amerrnyiben az Onkormányzat 2016. június 30. napjáig a
gyermekorvosi rendelőt nem helyezi át, ugy a vevő és az Önkotmányzat atargyi ingat|anrész
vonatkozásában legfeljebb 1 éves, hataľozott tartamú béľleti szerződést kotnek egymással,
1000.-Ft +Afa]mZlhónap bérleti díj mellett.

37. Az onkormtnyzat a páIyázati kiírásban iryy szabáIyozza az adásvételi szerződés
hatáIyba lépését' hogy a nyertessel azon a napon lép hatályba az ađásvételi szerződés, amikor
az osszes elővásarlásra jogosult tekintetében |ejárt az elővásárlási jog gyakórlásának
hatáľideje és egyik sem élt elővásárlási jogźwal, vagy a hatĺáľidő előtt nyilatkońak' hogy nem
élnek elővásárlási jogukkal. Ha pedig valamelyik elővásárlásra jogosult é|t az elővásárlási
jogáva|, az ađásvételi szerzodés akkor |ép hatá|yba, amikor az elővásárlásľa jogosult
szerződési feltételeket elfogadó nyi|atkozatźĺ az oĺlkorĺnányzat megkapta.

38. Ha a Trefoľt utcai ingatlan értékesítésľe kiírt pźiyźnat a|apjźn az onkormányzat tészéte
a vételár teljesítésére nem a GEoRoSCo kcjteles, az onkoľmányzat GEoRoSCo fęIé áfa
nélktili tartozźsát összesen I|6.623.442,- Ft és a JEK felé fennálló tartozását (17.800.000'-
FĐ _ cisszesen 134.423.442,- Ft-ot, az első véte|źtrrész szám|áján valő jőváírását kĺivető 3
munkanapon beltil kötęles kiťlzetni a GEoRoSCo-nak. A GEoRoSCo köteles az
onkormĺínyzat részére 20.231.400,- Ft-ot, me|y az elszámolás áfa tartaLma, megťlzetni a
kolcsönösen kiállított számlákon szeľeplő fizetési hataridőig, mely nem lehet későbbi az
onkormányzattartoszásamegťlzetésénekhatáľidejénél.

39. Ha a Trefort utcai ingatlan értékesítésľe kiíľt páIyazat a\apján az onkormányzat részére
avételár teljesítésére a GEoRoSCo, mint vevő köteles, a vételĺír teljesítése 116.623.442,- Ft
önkoľmányzati - áfa nélküli - tartozźs megfizetése beszttĺnítással történik. A GEoRoSCo
á|ta| pénzngyileg teljesítendő vételáĺat a bęszámított összeg levonásával kell kiszámítani és
megfizetni. A beszámításnak az e|ső véte|źrrész megfizetésében kell megtörténnie. A
GEoRoSCo kĺjteles az onkormáĺyzat részére 20.231.400,- Ft-ot, mely az e\szémlo|as áfa
tarta\ma, megfizetni az e|so véte\árrész megfizetésével egyidejuleg. Az onkormanyzat aJEK
felé fennál|ő tartozását k<jzvetlenüI ťĺzeti meg a GEoRoSCo által pénzugyileg teljesített első
vétęIáĺrész onkormányzat szám|ájtnva|ő jőváírásat k<jvető 3 munkanapon belül.

40. A felek kötelezettséget vállalnak aszámlźzźsi szabá|yok betaľtásara.

Vegyes rendelkezések és hatályba lépés

4|. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás a|áírásától a Tľefoľt utcai ingatlan
haszná|atáért díjat nem számít fel. Erľe tekintettel a GEoRoSCo a jelen megállapodás
aItĺrása és az onkormányzat jelen megállapođáson alapuló fizetési kötelezettsége
hatáľidejének lejáľtáig kamatot nem követel.

42. A GEoRoSCo a bérlemény biĺtokának onkormanyzat ńszére való visszaadásáig
köteles a bérleménnyel kapcsolatos koltségek viselésérę.
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43. Felek kijelentik, hogy a Tľefort utcai ingatlan értékesítésre a jelen megállapodás
szerinti feltételekkel kiírt páIyttzat a|apjtn kötott adásvételi szerzođés hatá|yba lépésének
ĺapjával az E|oszerzóđés és a Bérleti Szerződés közĺjs megegyezéssel - minden további
jogcselekmény nélkül - megszűnik.

44. Felek megállapodnak, hogy a GEoRoSCo a béľlemény biľtokának onkormányzat
tészére való visszaszo|gáItatása attő| a naptól számitott 15 napon belül köteles, amikoľ az
onkoľmányzat a GEoRoSCo-val szemben a jelen megállapodásból folyó fizetésí
kotelezettségét telj esítette.

45. Felek - f,rgyelemmel GEoRoSCo Tľefort utcai ingatlaľrnal kapcsolatos k<iveteléseire,
valamint aÍTa a Felek által nem vitatott tényre, mely szeľint GEoRoSCo a cseręszetzođésbó|
eredő összes kötelezęttségét marađéktalanul és időben teljesítette. _ a Trefort utcai ingatlan
vonatkozásában GEoRoSCo részéte szerzodésen alapuló elővásárlási jogot a|apítanak.

46. Felek megállapodnak, hogy GEoRoSCo elővásarlási joga nem kerül ingatlan-
nyilvántaľtásba bejegyzésre, azonban az onkormtnyzat váIla|ja, hogy a targyi ingatlan
tulajdonjogrínak megszerzéséte kiírt páIyázat során valamennyi érdeklődőt előbbiekľől
íľásban tájékońatja.

47. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodással, mint szeĺzodéssel alapított
elővásaľlási jog a taĺgyi ingatlan, mint műemléki védelem alatt álló ingatlan vonatkozásában
j o gszab á|y alapj án fennál ló elővás áľlás i j o go kat kö vető en gyakoro lható.

48. A jelen megállapodás elővásárlási jog a|apításćĺval kapcsolatos rendelkezései a
megállapodás az alźirásakor hatáIyba lépnek.

49. Jelen megállapodás - a 33. d) pont, a 36-37. pont' a 4|' és 48. pontok kivételével --
akkor lép hatályba, amikor a Trefoľt utcai ingatlan értékesítésére a jelen megállapodás szerinti
feltételekkel kiíľt páIyázat nyertesével megkötött adásvételi szerzódéshatá|yba lép' Felek az
esetleges vitĺák elkerülése végett megállapítják, hogy amerrnyiben az onkormtnyzat a Trefoľt
utcai ingatlan értékesítésére sző|ő páIyázatotnem jelen megállapodás szeľinti feltételekkel írja
ki, ill. bonyolítja le, úgy azon esetben jelen megállapodás jelen pont szerinti hatálybalépése is
elmaľad.

50. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen megállapodás 2015. decembeľ 3I. napjáig
lép hatályba, ugy Felek jelen megállapođást tárgýalannak tekintik és a benne foglaltak
teljesítésére a j<lvőben nem kötelesek, arra jogot a jĺĺvőben egyikĹik sem alapíthat.

51. Amennyiben a jelen megállapodás20|5. december 3I. napjáig nem lép hatźiyba,ugy ezt
követően kölcsoncis igényeik rendezéséľe ttrgya|ásokat folyatnak, amely nem akadá|yozza
egyik Felet sem abban, hogy vonatkozó követelését bíľóság előtt érvényesítse.

52. Felek megáIlapítjfü' hogy
számu határozatáva|

jelen megállapodást az onkormányzat Képviselőtestülete
kifejezetten jőváhagýa. Felek megá||apitják, hogy jelen
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megállapodást GEoRoSCo legfőbb Szerve szttmű hatátozatźwal, a JEK legfőbb
szervepedig számuhatfuozatávalkifejezettenjóváhagyta.

53. Felek megállapodnak' hogy jelen megállapodás maradéktalan teljesülése esetén az
EIószerzódéssel, a Bérleti Szerződéssel, valamint a JEK Kft. létesítésével kapcsolatos
igényeik vonatkozásában teljes mértékben elszámoltak és egymással szemben további
követelésük nem á1l fenn. GEoRoSCo és a JEK jelen megállapodás maľadéktalan teljesülése
esetén kifejezetten nyilatkoznak, hogy az onkormányzatta| szemben további követeléssel nem
rendelkeznek, GEoRoSCo pedig esetleges további kártérítési igényéľől pedig kifejezetten
lemond.

54. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás megvalósítása egyĹittműkcidési
kötelezettségük jóhiszemu és kölcsönos teljesítését feltételezi, arrle|yet jelen megállapodás
a\áírásźxa| mind GEoRoSCo, ill. a JEK, mind pedig az onkormányzatkifejezetten vállal.

55. Felek jelen megállapodás teljesítése céljából kapcsolattaľtó paľtnereket jelcilnek W, M
ezen személyek részéte a feltűntetett postacímükĺe, ajánlott levélként megküldött
ny1|atkozatok a tényleges kézbesítés megtöľténtéľe tekintet nélktil a feladást követő 5 napon
kézbesítettnek minősülnek.

az onkorm ány zat r észér o|:

a. Név:
b. Beosztás:
c. Postacím:
d. Email:

GEoRoSCo részérőI:
a. Név: Dulin Tamás
b. Beosztás: ugyvezető
c. Postacím: 1088 Budapest, Tľefoľt u. 3-5
d. Email: dulintamas@gmail.com

c) JEK részéről:
Név: Dulin Tamás
Beosztás: igyvezető
Postacím: 1088 Budapest, Trefoľt u. 3-5
Email : dulintamas@ gmail.com

56. A felek a jelen megállapodásuk mellékleteként kezelik a következő szakértoi
véleményeket: ,,Igazságtigyi mérntjkszakértői vélemény a Budapest VIII. kerület Trefort u. 3-
5. szám alatti ingatlanĺól'' _ Csermely Gábor okl. építőméľnĺlk, iĹi. szakérto, 2014.
szeptember. és ,,Kiegészító igazságngyi mérnokszakértői vélemény a Budapest VIII. keľület
Tľefort u. 3-5. szám a|atti ingatlanĺól'', _ Cseľmely Gáboľ okl. építőméľnök, iü. szakértő,
f015.januaľ

57. Jelen megállapodás vonatkozźsźlban a magyat jog rendelkezései az irányađóak. Felek
jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseik bíľóság előtti rcnđezéséte az onkormtnyzat
székhelye szerint illetékes általanos hatáskörű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.
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Felek jelen megállapodást elolvasás és egyező értelmezés utĺĺn, mint akaĺatukkalmindenben
egyezőt aláirták.

Budapest, 2015. szeptember

Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefu áľosi onkormányzat

eladó képviseletében
Dr. Kocsis MźLté, polgáľmester

GEOROSCO Hotel Idegenforgalmi
Korlátolt Felelősségű Táľsaság

vevő képviseletében
Dulin Tamás, ügyvezető

Józsefu aľosi Egészségközpont Kft .

képviseletében
Dulin Tamás, tigyvezető

Fedezete:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paľis Gyulané
p énzugy i ijgy o sńźiyv ezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danađa-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

Dt.Mészár Eľika
aljegyző
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í'.si.;t{' [,{ ĺ |l,Y ( i.Á ĺI{ )Ił
ok| ' ćpĺĺĹin]ŕrn.;ĺ(

lGAZsÁ(;ilł.;yľ

ĺvĺ nľąxil nsiĺaxĺiĺł.ľcłĺ vŕiltłnĺ ĺŁru v
ĺt

l}udapesĺ VIlI. kcriilcĺ,'|.ľeÍ'oľt tl' 3*5. szárn

alatii illgĺrtIauľiiĺ

Megbízó rrevc: Budapest lićĺviil.os VĺlI. kcľĺileĺ Józscl-váľosi Ouk'oľlnányzat

címe : 1082 l]udauest. I}aľoss u.63-6.7.

Kapják: 4 plcl. lt{egbízťl
I pld. sz.akéľtő

Buclapesq 20l 4. szeptenbcľ

Kĺĺszítcttc:

A szakvélemény 33 szrlnĺoztlĺĺ oldďt tartalInaz
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I. A szakértő kiľendclóse

Buclapest .|ózscĺ\,riľosi Ôllktrľlnłin\,z.Ilĺ ig:lzs;i1'ĺiĺ1yi sz:lkcľiĺilĺćllĺ ĺliz-ĺlĺl lllci1 lt I}uł|it;lcsĺ

VIII. TľcfoľÍ tl.3-.5. sz1tllr alatli ingal|ĺrll ĺirľgirIllli ćľ|ćlĺúllt:k t)lütr'ĺrIIilpíliisávlr|, r'a|ĺ.tllii:lĺ a

jelenlegi béľlő áIĺaI ch,ćBzeĺt áIlaglllcgrir,ĺlsi, |t;tl.|:ĺtllIaľĺĺisi, ĺi:|újítĺsi tlltlll|ĺlilĺ ťy.tćlĺcIćsTr,cl.

2. A szakéľtŕĺ felaclata

E|őz,méllvck ľłivit| lcĺľísn:

A JózseĹr.áľosi olrkoľllrźltlyzal ós a GBolłOS(]() l(cl'cs]<cilclllli ós Va1łyollhas7.t)osíl(i I(ĺi.

kĺizött 2006' si.epĺcn'Ibcľ 2'9-ón e|(lszaľz,ődós iöĺt Ićĺl.c illgaĺ|ĺrn aĺIlis-l,tiĺc|ól'(i| ćs illgatlilnok

cscľójéľől. I(ósóbb, 20l 0. lnilius 25-ćn. ťljabh pályĺiz.tatĺrst k(jr,ctijcn a ĺ.clc|<, bóľlcĺi

szeľzodósÍ kötötĺek'

A béľlő az cInlúlt időben az'A'ćpĹilct jÍjrisĺig,i szál|ókćnt t(jľtórl(i źlĺalakításához

engedélyezési teľvet kószíĺteĺett, iIletvc az ilrgaĺIalrłln' nlinĺlkét ĺlpiilcllćszben kĹilönböző

jellegĹĺ kaľbantaľtási, felújíĹási nrr.lrrkĺ|rkat r,ćgcz{ctot{, a'13'ćpĹilcĺ lI-IlI. szinĺjćn ilĺlĺliiĺ

alakítoĺĺ ki'

A Mcgbĺzó a sza|<óľtő fc|aĺ|at:ít az alábbiakb:tn h:tÍítľozÍa Ilrcg:

I, Ál'tapíĺ,sa nleg a Budape.sĺ l/I]]' kerĺłl,cĺ 36.534 hr,-z-tł, ĺernlé,szeĺhcn a l085 Butlapc.sĺ

Tl'cJbľĺ u. 3-5. alaĺti ĺalĺillltlki illgtłĺl.allnak, cl bljľleĺi 'yzerzĺjcĺćs ncgköĺćsekori míÍszak'i

áIla7o ĺ' Ji glel e lrl b c l,é ĺe lél,e ], a ll n u k p i a c i .fil l. ga l n i ć rĺ ć kł ĺ.

2' ĺliz,sgcilja meg a bóľlő úlĺal e ll,ółze ĺt jul'Ítá'si, kąrbclllItlrta.yi, illcĺva '/clti'iĺĺá:;i nuľlkĺik

ntí'szaki érĺékéĺ'
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Nen l'olt ľésze az éľtékclésnck:

- az ingallatr ĺělnlóľése;

- épĺilctdiagnosztil(ai. staĺi kai r, izsgti I aĺo|<, cl r,ćŁ]zť:scl

- az épüleĺgé1rész-cti és ó1ltilcĺr,iIlanlossĺlĺii r,czctćkck ćs llcl.cnĺlcz-ćsc|< vizs1-1lĺlilta;

- a bćľlő által elr,égz-ctt rlrunkĺilk ĺćtc|cs ĺc|rlióľćsc'

- 1.elméľósi,javítási, helyľeá|lítási tcľvclĺ ós lĺi)lĺsćgvctósc|ĺ kćsz-ílćsc.

. gazclaságossági tallulnlány kósz,íĺćse ĺz illgatlĺtn haszllĺlsíĺhaĺĺisli1lrri|.

- az ingallan köľnyezclr,édclnr i ĺl l la1xitrl izsgiĺ | aĺ a ;

. béľlćĺi szeľződés vizsgáläta;

- altllak r,izsgálata, hogv a lllĺicnl|ćk r,ćĺlcllllćnel< ćľĺ|c|ĺiĺ;cn 1lonĺĺlsalr lrrilyctr

ĺ'.elac|atokat kell elr,égezlli, illcÍvc ezclt ctsycutc{ćsc a haĺtisłigga|;

- az itga1L|ai jogi lrelyzetóllek olcrllzćsc'

3. Adatok

3.I. Á. sza|<vćlcmény l(észÍtéséhcz' a fclck ľćszéľłil l.cllĺ|c||rczćsclrlľc llocsĺiĺ'oĺĺ fíĺlrll

dolłunlenŕu llrok:

. Ingatlan béľleti szeľzőĺlós a Tľefoľt utcai ingatlalrľa (kclt: 20l0. nlĺiijus 25.);

. Pályázaĺi dokulnelltáció a Tľefĺrl1 uĺcai ilrgatlan béľlójćnek kir'ŕllaszĺásáľa (béľlcĺi

szeľződés 1. sz. llrelléklete);

o Béľlő hasznosítási elképzelósci (béľieĺi szcľziĺclés 2. sz. lrrellókleĺe; kclt: 20l0.

lnájus 25.);

. Építési engedélyezési <lokuIncntáció.ia közösségi szálláshely ćpĺtćszcti kialakításáľa

(tcrvező: KIMA súdió. kclt: 20l3' október);

5L



4

Buclapcst l:ijl,áľos Koľ:llĺilr14lir,alĺrIa. V. k,cl.iilcti l.j;líĺćsĺigyi ćs ťiri)ksć11vćĺlcIlni

Ilívatala' oľőkségr,éclc)nli ()szĺlily 2()l4. ruĺ,ll.cius I7-ćll kclĺ hĹll.iľ()z.ilta. alllcIr,, ;'17

ciľciksógr,éĺlclrlli cllgcrlólyĺ tilcĺła(lĺir fiogcľ(ĺl'c cnlclkcĺĺctl 2'()l4. ĺi1lľilis 24-én). Á

hatáľozat nćhárry, jclcll szakr,ólclllćn}, sf c)n|x)nl.iiibó| ĺi)|)t()sa[)b ĺbltóĺclc,

í.i gyelelll fcl ll ívása :

o .Telelr engcĺlély ala1rjiill l.zakľcsĺatlt.ílt()ľi, \/aIat]litll ćpíĺćsi c:lgetlćly kii{c|c-^

ll,tul]kát nell1 szal)ad r'ćgczni. lizck cngc<lélyczĺlse csak lĺtiIiin cljitľĺĺslla

ĺtjľtónhct.

o A kivitelczós lllcgkczdóse clott a ĺcľVezctĺ rlrulrk1rk ľĺlszlcttcľr,cil a I'IivatallaI

igazolt llróclon cg},czÍetlli kcll.

o A homlokzat eľec|eti |a nyílászáloiĺ lllcg kell iĺľizni, azokaĹ Iicllr szaba<l

újakľa, vagy az eľcĺlclick alap.i1ln lcgyáľtotl tlrásolatokl.a cscľóllri. Abban az

esetbell sen) szabad a nyílászáľókat cltávolítani \.agy áĺalakí(alli, lra azok a

lrőszigetelési sz'elrrpolrtoklrak cscĺ|cg llell ĺblclnórlel< nreg.

o A telĺezett allyagok, szíllek, szeľkefctek véglcges nrcgjclcnésćt helyszírrclr

felholťott, iIlcĹve belrlulaĺott nlinĺafelriletek, lrrinlaĺlaľabok segítségćvel a

hatósággal egyeztetni szükségcs (vasalatok, z-áľak pótlása, nyílászáľók

felületkezelése, új bur*olatok st.b').
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u A bćľ]ő álĺal lcadoĺĺ kiillsť:lll,ĺ;ĺŕ:sr:k ť:s szĺillllil|ĺ:

Táľgy SzárlrIa kclĺ'c Ossz.cgc

I T.600,000 r. 
^t:A,,,

20.750.000

ÁlIagnlcgór.źls.
helyľcá]lítás l' üĺ'cnr

2OIt.O3.t1

AiIaglnegóvás,
hc|),ľcá|lĺtás lI. iiteD')

flt |,t?.)2 32.500.000 t 
^ľ^4Q.(i25.000

ł5i;';i' .iĺ'i''g.,i .iŇiii*.', cscIt.jr:,
t':iľklr|licitis r,czcltlk /tĺszc:ľclósc.
st l.itn gr: I z.ii ľĺik (scľć i1' k ilf ílD |) iif. g'.jpćsz.cĺ i

r,t:zctćkcillck ćs szĺ:ľctIr,ćnycinck ĺ:scľćjc.'
ĺblri.jĺtIisa, aszla|ĺls ćs laklttos ltlunkĺik,
Č|ck{|.()|nos lnunkĺrk .ic||rrnzć'icll az''Á'
álĺilcĺbcn

AIlagmcgóvási
lrruIlkák

20t2.t2.()7. 5.01J0.000 I A)jA ,'.

ó.45l .ó()0 l.l
3ćpr1szct

201 3.09.25 l.ĺi72.500 r' Álj^ .=

2.378.075 I:(

Pincćllcll ó1lítíĺnlcsĺcľi tllrrnk:ik

Állagnlegóvási,
bclyľeá|líĺási
:nunkák

30l 3.04. | ĺJ 3 'ó00.000 .l. Ál..Á ."'

4.572'3ó8 I:t

)ílőIl]ostcľi nlunkĺik Lt<|r'ar. ItornIokzaĺ

Padlástćľ takaľíĺás 2013.07.12 4.820.000 + Álä
6.I21 .400 I 

jr
Pa<llźlson ĺa|á|haĺó szcnrĺlt, töľlnc|ćk
cIszri| ĺíĺása

Ifjúsági szá|lás
kialakítása

Költségr.ctós 89.473.857 Fr ľi nlunk1rk, |íjzi\ti7- ||á|ő7ji
sz-c}|ozćs, clcklronlos tnunkák
nuc<lć|vez-ési tcľv)

gćpész'ct,

toľt,ezós l

Iloda kia|akítása kölĺségvcĺós 37 .990.256 t:l lipĺĺészet: bonĺások, belon-vasbcto|l
nrunkák, kcinrĹĺr'es, gipszkaľľolloz;ĺs,
buľkoiaĹok. asfta]os szcrkeze(ck, Iaka(olt

sz'et*ezctck. íestćs. lnázolás
Gć|rósz,et: bontások' íiitésszcľc|és, víz-
csatoľna szelelćs, k| ĺnlaszeľelés
Elekĺromos: bonĺás, vezetćkczés,
szeľeI r,ónr,ez.és

osszesen (ncttó): t9r.936,613 lrr

Egyéb dokunrentuln a szakvélelnóny elkészítéséhez, a felek lćszéľől nein keľülÍ átadásl.a,

illetve az éptiletek béľIeti szeľződést nregelőzó utolsó felújításárol (icĺőpont, rnűszaki

tańalon]) selll a lllęgbízó, sem a bél]ő nelrr 1udott tájékoztatást acĺni.

A szakvé|elnényben |negadoÍÍ. értéket< - ahol az AFA összege kii|łirl llen keľül

fcltíintctósre - ncttó óľtcndők.
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3.2' A vĺzsgáIÍ irrgatlan

Cílrre:

I.ĺelyľajzi szłinla:

i\4Ĺir'clósi ág:

(ĺ

fŕĺbb :lĺ|.l(:ri Ít ľorr{|cll{c;.(rsľc irlIr.l <lĺtlĺ.uĺłrĺ:ĺlunrĺlk alĺrpjĺirł:

[}tlĺĺa1lcst V1l[. '['Iclilľt tĺlcä ]]..5.

3ó-534

kiveĺĺ' oľvosi ľcrxĺclij

2789 rnr.

ĺ'ĺsszkiizrlriir'cs

Vl1I. kcľ' Önktrľlrrányzat ĺ./l ĺrL|aj<loni Ilłinyatl

ĺ\4ĺiĺ:lnltiki koľnye zct' bc'jcg-ľ"złi hatítnrzill:
5 | "5ĺł7l l /2006,,06.0 l'30. Mĺicnr|ćk ł 412001 (| l.9') {)Kľv4

szĺtrrrĺt ľcn<|cl cĹ al ap.irin.

A ĺcljcs Íčl'ĺ-hćszlct łrĺlatai:

Könnű e1látot'tsĺiga:
.i.ulaj<ĺonĺ:ls:

tsgyćb bcjcgyzés:

3,2.1' Al' ingatlan leíľást :r ľełĺlc|kezćsľe á|Iíl ĺ|okgnrcntuľrok ĺrlłpján

A közel szabĺrlyos négyszög alakú, sĺk l.elszínĹi tclhcn két ĺlpĹilct tĺiláthalĺi, lnre|yck egy

földszintes ádáľĺival ćs az átjáľobó| nyíló hcly,isógelĺkcl vanrrak risszekiitvc. ĺ\z utca í.e[(!li

épiilet ('A'.ielű, Hunyady-palota) a XIX. század másodjk ĺŁlúben' a hátsťl łlpiilcr ('B' jctii) a

rloű|t sz'áz.aĺt elso ĺělében éptilt. ..\z 'A. jelil ĺipülct cgyik tlldahol záľtsolr,rall kapcsolóclik

szonrszédos épi'ilcthez, a másik o|dalon lévő bejáľón keľesztĺil kcizc|íthctő mc1tl.?' ingatlalr

rt<lvaľa. Koľábban mintlkét ópiilet jáľĺibctcg ellátására szolgáIt. ĺtr'z ingatlan uĺ1vaľa jelcnlcg

kĺjzel l00 o/o-ban burkolt kialakÍęisťr. nélránv fával.

Az ilrĺIatlan összkĺizmťlr'es.

A két épület k<izötĺi udvaľ rész
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3.2,f , , &, .ielű ópĺĺłer

'.Ą' jeliĺ ópĺilct alaptcľü|cte a ľcnłlellĺczósre áltĺi

IłelćpÍtnrónyszintjci'; 1riltcc,i.ii'ilc|szint

IngatlaurćszaIapteľĹiIete: pil}cc:

Magasĺiilĺlszill't:

I. crnclct

JI. clllclcĺ:

ĺ|ĺrlĺu lĺltľt u lnok :l lĺt pjii tl:

l' 2 cnr(jlct

(r43 nl7

(r l4 nrr

(lí,lĺł nr]
,t.!6 nŕ, ł>sszcsclt; 2'?(X} nrJ

Szerkezetck:

Az'Äo je|ĺi épiilet hagyornányos ópítćsi rnĺ!<lcĺaĺ. tölĺőľ tćglaĺbllat kćszült, ĺ\ Rklćmci

poľoszsĹiveg szeľkezeĺűck. r\ tct(!szcľkezct ltagy.oĺrrĺhly<rs ĺ'a áosszcrkezct, palaľc<lós*cl.

Az ĺiptĺlct mincl az utca 1''ciőIi, nrínt az ucĺvaľ í'clőli ĺromlokzatai kőbuľkolatosĺk.

A nyíIászírók pallótokos ćs gcľóbt<lkos faablakeik ós ąitĺik- Á padlóbuľkolĺtok kiilônbĺjzock

és elhasznált állapotĹrak.

tpĺiIetgópćszet (az engedéiyezési terv épületgépészeti teľvfejezete aIapján):

A krjzműbek<jtések a TľcÍbľt utca Í'el<jl vannak kiépítve.

,Ę,t'ĺiĺést éł" a nlelegv,íz e]láĺást a pincébcn ellrelyezctt gárkazán biztosítja (a'B. épülcttęl

együtt)' a hőieaclók cintcittva^s, néhol acĺíllęmez ľacliáĺoľok' Áz .Ä'' 
épüIeĺ fi'ltési ľendszerén

t-'dr'aľi homlokzat
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kiĺcbb jar,ítĺrĺ:oklt óĺ; íĺo.hkíĺĺtsoltlrĺ l<c|] r,ĺiĺ]c;,,Ili. ,Ą |ĺ(:ĺ ćptilot |ĺriliill íiiĺćsi |ĺiil.iill r.aĺl. 'A

ľen<lszeľ bear,alkozó szcľclr,ćnyci. az-az a sz.cIc;rclĺ' 14trIyĺ,lscsa1rĺlk ľossz l:r||a1loĺlliIll t,i.t:lllit|ĺ

csetelrkéllt tcljeselr lraszná]haĺa1|alro](. 
^ 

lc|.ji:s l.clltlsz,cľ cI r,atl |ĺosztllĺiclr,a. ĺz alsĺ5 l-z,inli

ladiáĺolokban leülepe<lcĺt sfcnrlyc7,ŕi(lćs lllíaĺt a l.itdiłiĺ<rľÔl(itĺ llct]r Icĺlct ĺ'clĺi1tclli. A ľcll<lszcľ

egyes sz.akaszai lyuka<1ás nriatt ki r,anlrak' zĺiľr,it.

Az éptiIcĺ víz-cł^aĺorlltl ľctl(lszcľo lc|jcscll clĺlr,t:It. nćho] llaszrlliIhilĺaĺ|a|] ĺi||a;ltrt|rall r,all.

További pľobIél]'}a, lrogy a haszĺr1rIatoll kívtili ć1liiIotľćr.zck clIiit(i hźll(i7'íltait óvck ĺ5ta llclll

hasznáIják.

A vízellátó l.clxlsze].alapr,etőelr hoľgatlyzott acól, illctve ĺilonlcsilr,cs sfcľcĺéss^cl épii|ĺ. ĺ\

ľendszeľ biztolrságos tizenrchcthcĺősćgc vćgcĺl a kolrr1llc(t cs(ihźil(iza(ot ki l'ell cscl.ó|ni.

A szennyviz, fclldszeľ a r,ízclIĺiĺ'<i ľclrdszeľIlcz. Irasou|(l zillapoĺú' A vcze{ékhálćlzaĺ

azbesztcenrelrt, örrÍö1tvas, illctve l)VC cscjvcl<kc] szcľelĺ. A csŕihá|ĺ,lz-at lragyI.ćszĹ

nrĺĺködőképes, <le egycs szakaszai lrasz-nirlhaĹaĺlaIr állapot[rłn \/anllak. Ä csővczctókck

1eljeserr elöľegeclctt tokos kijtósckkel viurllal< összeka1lostiIr'a, anrelyck lrál.rlrilycn

kísllléľtékű lrrechanikai igénybcvéĺel esetélr tö11kľe tnelrctlrek.

Az oltót,íz relldszeľ csak ľészben fccĺi le a lielyiségeket, így a ľelrclszcľ bŕjvítésIc szoľul.

Iĺpiiteívi|Iamosság (az eirge<lólyczćsi teľr, elckĺľolrros tcľVrejezete alapján):

Az é1lulet áľarnszo igáltatói teljcsítln ényc bőv ítésscl növeleĺrdő.

Az épület villámvédelemnrel e]Iátott.

Szállásjellegű é1rrilet ese1étl előílás szeľirrt szükségcs tűzje|zó ľclrdszeiľel az épĺile1 rrelrr

ľendelkeze1t.

Az épĺi|ct nrűsza|(i ál|apota a pá|yázati t|oI<umcntáció szeľint:

A lábazaton vizeseclés, r,akolathuilás, kőfctmállás; a pirrcei sfinten a falak salétľollrosak, a

gépészet elar'ult, a hotrrlokzati nyílászárok koľhadtak, a honrlokzati díszítő elellrek

Í<jredezettek. lépcsőházbalr vakolathullás tapasztallrató, a beltéľi falbur.kolat egy ľésze

lehullott, a kültćľi bulkolatok felfagýak, az ttvegtető [a|az.al'án bcźnás, vakolaĺ:hullás

figyellrető lneg, a tetőzet ácsszel.kezetérr kezdodő koľlraclás látható.
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Áz ópülctcĺ oz oI(N,ĺ lurldclct l5. rl l. krrtcg<,lľiłilru silľtt|ĺ :ut'ĺcnllćkkć nyilvrinítĺlttu. Á rlćĺ|'ctt'ć

nyilváníĺás céIja a Mcinig Áľtúľ tcľvci alap.jrĺlr ĺB92-bcn ćpĺiIt, histĺlľizá|ĺi sĺílusri |.lrrnyatly-

palota építészeti éľtókcínck a lrlcg(ilzćso.

Ą pá|yázati dokulnentáció s,.cľillt a téllylegcscn o|végzctt állaglncgóvás, ćs hibajavítási

nrunkálatoknak el kell éľnie lcgalább a nctt(i 49'100.000 [łt<lĺ' Ezt a lrozzár'etőlcges

költségét kiviteli telvek ós az ciľökségvócĺclrlrí hat<iság kikötéscinck isnleľcĺc nó.lkŕil,

előzętes becslés alapjáll 49. 1 00'000 Ft osszegbcn aĺlták lneg.

Az épületből a szakolvosi ľendelő - a kapott ĺájékoztatás srcľint 2005. olőtt, telrát kĺizel 10

éve nráľ koľábban elkciltôzöĺt. az azóta haszlrálatoll kívül źlil.

3.2.3. ,,l},' je|ű épĺilet:

'B' jelű épü|et alapterü|ete a ľendelkezósre álló dokumentumok a|apján:

Felépítmény szintjei: magasĺtjldszint l- 3 emeleĺ

Ingatlanrćsza|aptelriletc: magasÍilldszinl: 614lll2

I. emclet: 383 m2

II. emelet 392 m2

III. emetet: 12l nŕ, összesen: I.510 m2

A 'B' je|iĺ épület hagyományos építési móddal, tégĺaťal|a| készĹilt. A ĺtidénrci vasbeton

gelendás szeľkezetűek. A lapostctő kavicsolt bitumenes lemezfeĺlésű. A ĺyi|ászátók az

a|agsoľban lrószigetelt iivegezésű műanyag, a fulsőbb szintekeIr gerébtokos fa ablakok. A
padlóbul.kolat az alagsoľban nagyrészt gľesslap' néhány helyiségben PYC' az eneleteken
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PVC ós illofaik]ap btrľkolat ĺalĺiIhatti. A ĺlŕĺĺcaĺ|<ik, a7. illnĺis.)ľbaIl iIl)Li||cl].|cZ., ĺt tĺ.llrlli hc:ĺYtlll

önlötĺvas ľaCliźi1oľok.

Az épület baszná1aĺi nró<lja: Az aIagsoľi 4S(l ul:? ťlyc|.|])cI(o|'\'osi l.cllĺlclŕi llrcgszÍit]tctćsc

:':,1]''uu|ĺ 
táľgya a pĺlIyírzrltllak. A tölltli szit)t hilsz|lĺl|ł]lo!1

KIVLI'I.

Műszaki állal)ola: holllIokzaĺi l.a[akoll r,al<cl]irĺhtrI]írs. ciaĺ'uIt Ĺlć]lćszcĺ, kot.|]íl(l(

honrIokzati llyílásziiľoIĺ. ić;lcsilhtiz|>aĺl r,akĺrlal. ćs

cĎ^cl).}pclttl]|źis' llcázĺisokb<il c|.cdii \,il|(olílthilrĺik, cIhanyaitĺl|ĺ
laposĺeĺ(i'

Azépú\el Íöldszirrtjén jelenlcg is oľr,osi ľcnĺlcl(i tizcnlcl. a Íĺlbbi szinĺ hasz.nĺr|aĺoll kĺr,(ili.

Az, illgatlan bcépítćsi |ehetćĺségc a hclyi szalrályozás sz.cľint:
+,.,--Ľl]llest ovezet: Vl\-vlll-/

Beépíĺhetőség nréľtéke: 65 o/o

Szilr1teľĹileĺi l.tlutaĺó: 3.5 lll?/nl2

Telcpszint alatti beépítés lrréľľóke: 80 %

Zöl<lfeiülct kialakítás: I0 %

Épilet rnegengecleĺt legkiselrb ĺipítlĺény lrragassága: ll nl

Épület uregenge<lett legnagyobb épíĺlrólry trragassága : 23 nl

Bóľleti szclződćsnclĺ a sza|<vélclrrélry szcnr1r<lntjábó| fontos, c|c mĺég ltcllr ľészlctczett

főbb adatai:

' A béľleti szelződésnek nelrt ľćsze az 'B' épület ÍöIĺlszintiĺln jelenleg is i'izcnrel<ĺ

olvosi rendelő.

. A béľleti díj 33.200.000 Ft {- ÁFA /év.

A béľlő vállalja, lrogy a béľleti szeľződés 2. sz' mellékletc szeľinti lrelyeállítási

nrunkákat saját költségén, a béńeĺi jogvíszolry elso 24 lrónapj ában e|végzi, anrelyek

összértéke 49.l0o.oo0 Ft + AFA, összesen 61.375.ooo Ft.

. A béľleti szeľzĺĺdés az e|végz,endő lrrunkák nrűszaki tal1alnrát csak az alábbi

cílrrszavakkal adta lrreg; épĺiletgépészeti felújítás, pince szinl szigetelése, külső

lryílászáľók ľelrdbelrozaĺala, elekllonros |.ĺáIózat felújítása.
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4' řĺelyszíni-łzcmle" vĺzsgá!a{olĺ

20i4, atrguszĺus hónaplrlln ĺ(ibb ĺlkaloĺnlrłal hclyszíni szcllrlćt taľ{(}ttaln a.l.ľcli>ľt tlLcai

ingatlarxln. F,nlrc'I.ĺ sorĺut szęrtrľcvÚ{clczĺclln a tclkcn talírlhaĺó minclkćt ćpiĺl.;tct' Ą hcĺ-r'sxirri

szcmlék soľán kószíteĺĺ Jittók ktiziil nulhńn.v' ancly.uk az ćpiiltĹuk lnťiszaki ĺillapotílt. ir

ĺielújítások készültsĺlgóĺ doIcurncntrilják, ł sz,alĺ'r,.3|r:nrólr1,'ben ĺircgÍalá|haĺťl.

4"1. Áz irrgĺrtlłn ŕbkvésel

Ąz éľtékelelr<iö ingatlan Bu<ĺapest .|ózscĺVáľos l,alÓĺa.ncgyedćbcn. a ']i'cÍbt.t utco *

Szentkiľályi utca - IJľódy S. utcir - Iluskĺll uĺca áIta] haĺlil.olt, szabá|y<>z"<l|t, bcíjp,itctt. sŕil.Ĺllt

Iak<ltĺ beltenlletén Í.ekszik. A ltákóczi úĺ kb' 200 m-rc" ltz Ásĺoľia kb,400 ln-l.c talĺilhĺri.

.,\z ingatlan nregkdzclítltctőségc jrinak rlronĺĺlrat(l, trrível a lr,,lctlri Astoĺia nlcgĺiĺlója gyalog

kb.400 m táv()lsźigľa tala]haĺi (5.ĺ0 pcľc). ahol (ö[rlr ĺor'ĺĺrbbi tĺllnĺ:gk(izlc|ĺccĺćsi cszkoz is

clá.hető (busz, villarnos). Az utca parkolás szempontjából fizctii* ijvczctbc taľ1ozik,

korláĺozott szánrban (*1 5 gépkclcsi) az ingatlanorr belül is nrcgokloĹt.

Telkcn belüli paľkolók, szęmlren a "B' épület
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4.f . Äz, L, iclíÍ épĺitet

;\z ,A, je|iĺ ěpĺłlet jelcnlcg hĺsz-niilatĺ:ll kÍviil viru (łr kapott trijćkĺlztłĺás szĺ:rillt' lcaalůbb

2005. óta). A szcmľcvćlc|czćscs tlcjáľĺrs sĺrľálr az ĺlállbiakaĺ ta1laszĺaltanl:

e Äz épűletoi holrrlokz-ĺta.iclIerr"rzoon cll;zcnnyłuődott á1|apolťl.

e ,Ąz utca ĺbliĺli kcľíĺłls lírtlraĺťlan ĺblťliiĺĺrsľa kcľĹih' cgy tĺrvln(-ikii<Itctóiiű sortlnrpó is

kićpítésľu' kcľült'

" Az engedél-vczési teľv szerinti kiépĺĺćs, jcllcrnzően

nyĺlások szerelt jellegťl lezáľása jelentós tószbeĺ:l

gipszkarton falai elkészĺiltek.

a vizęs blokk<lk kialakítása,

megtöľtént. A vizcsblokkok
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e Ä pince szintcľt tt ..'akolal ľcsztrcn lcvcľósĺc ĺĺeriilt

o Tcibb helyütt jelenleg kisebb beilzás<lk ntegfigycll'ret(ĺk,
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. Az ópĺiletl:en ĺtllállrato buľktllatok clavultalĺ.

kcrüItek, írj vakolatok elkÚsziiltck.

rr íł|i cselll1lćk sttk Ilcĺycll ĺnłír l+r,cľ<jsľc

Vakolat helyreállítása Vakolat hel.vreáll ítása a ĺépcsőházball

A lryílászáĺók passzitiisa lnegtłirĺént, az ab|akok szúľť4rľ<ibaszcrű nyitás-cstrkiis pľólráia

ez-t igazo|ja. Á.z ablakok üvegezésćnćl szämos llelyen láĺlľĺĺlak, azok cscľé.|ĺlľc utaló új

kitt tömítések.

Az épĹiletgépészeti vizes (viz- és osatoľua) szer'clvények jcIlcmz(icn leszeľclt állapoĺúak'.

A vezetékek alapszeľe|ése az új kialakításnak lnegĺ.cielően je lĺenzőcn kićpít<lsrc keľiilt.

A fűĺćsi hálózat felújításľa keľĹilt, az öutöt'tvas ladiäĺ<lrok jellenrzóen nenr kcľiiltek

lccseľélésľe'
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Kazánbźuz, l.ész|et

o Az, elekĺtotnos vezeték lrátózat (köztĹik a tíjzje]lzö ĺcn<Iszcľé) vczetókčzóse' Í'elújítása

ńré'r+ÄťrÁtr+.lrlv.'(Vl !Ýlll.
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g Á padlástéľ kitakaľítirsa rrrugti!ĺtĺlllĺ, ttĺlhiiliy hcIycrr az ÍĹrsszcľkozct c8y0s' clcIlli:i is

1áthat<ian nernľógibelr kicscľćiésľc kcľü Iĺck.

o Á lift az éptileťbcn nem t.izeirrcl'

Az !Á' jelíi ćpület jelcnlegi á|lapotában řcildc|tcĺósszeľíi használatra rlcnr älkÍl|mas. .Ąz

ćpület ĺaľtószeľkezctcin kárĺls alakvrílĺĺlzásľa uĹaló jclet a helyszín szcn:l:cr'ĺltcĺcz<isc soľán

ncm tapasztaltam.

4.3. Jt 'I}' jelű épiilet

A 't}'jclĹÍ épüict ĺöl<lszintjén ĺalállrat<.l <lrĺ'osi lcndelő jelcnleg is fołyanratosan iizcnrcl.

Az épĹilet I. emelete jelenleg is használaton kívĹili, annak műszaki állapoĺa jclentiisebb

Í.elújíĺást igényel.

64



Á II- ĺls IIl' enelcl az átćpitćst kíl.''*iöell iľtlrlakĺĺlĺ lurlkciĺinál, azt a jcIcllIcgi bćľIi,i úpiĺcĺĺl:

ki ós haszná|ia' A [Il. enrcletcn a patlĺ(lbtrľkcllás ncnl kćsĺiilĺ cl. azt nrćg llcrrr lrasznĺiljílk'

Ennek jelerr|egi állapotát a 1.or1łĺlllni ćl1ćk lncglratiirĺlzĺisa strľítn ncm \,cĺtúIrl |ig'vclclnbc'

II. emeleti iloda ľolyosó

A ftllgalmi óľtékbecslós szempontjáb(ll ćľvćnyes műszaki iĺllap<ltot az I. emelet állapota

adja rneg. Itĺ elrnondható, hogy az éprilet buľkolatai, éptiletgépćsz és elcktromos elavultak,

fel újíĺásľa szorulnak'

Az épüIetbcn a lií.t nem iizeme]'

I[I' ernelet készültsóge ĺ[. emclct Íáľgyalíl

ľ.ö1<|szint. olvosi ĺendeli
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A'B'ielíi ópiilet.jc|clrIcgi ĺilllr1lotĺillalt ľcnĺ'lcltĺ:tćsszcľĺi hĺrsznál:lĺľżl -. żtZ:tI:tgsoľ

kir,étclóvcl, illctr,c a II-lII. clneIctcrr c|r'égzclĺt:itllIĺliĺĺlĺs Í.igľtlltllcll kíviiI hłgľłisĺir,:rI -
llcnl aIkalnras. Az óptilet 1itľtósz,cľ|(czotcin ]<árrls aIakr,lilĺĺlziłsľa trtalĺi jcĺcĺ a IloIyszílr

szelrrľevételezóse soľán I1cn) ĺä|)asuĺal1atl-l.

Összcfoglalva az ingaÍlallľĺiI clnlĺlndhiltĺ), ho91, a |'c|cpĺ{nlć.u-vtll< lrriiszĺtlti itIIlr 1lot:r

e|a\'tlIt' jelentŕĺs fclŕljítńst, l<oľszcľíÍsítćlst igćnytl| (foľgĺrlnli ćll1ól'ĺbccsIils sz.cllrpollĺjzillťll,

ar- e|vógzctt felújítírsolĺ figyclcnlllc r,ćĺclc llélltii|).
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5. lllemzésel<..nlcgilIl:ulítirsolt

5.t'. Általános éľtélĺclés

z\ béľleti jogr,iszon1, lćĺ::ciĺĺtĺénck itl(ĺ1rolltjiibĺur az- illgaĺ'Iall ľćszĺcĺ,cs 1r1|aptrĺl-cIvólcJól.c,

diagnoszĺikai r,izsgĺilat clr,égzĺjséľc lrclll kel.ijlt soľ. ĺtr1y az, illga(|all ak]<ol.i nlíĺszaki ĺilla1loĺa

csak szakéľtői becslćsscl hatáľozhaĺ<i lrrcg, anlclylrcz kcl|ii ĺĺrlll;lĺuĺĺi( nyú jĺarlak az- aIiillllia]<:

- az'A,.ielĹi ĺlpĹilet t<)lllr ćr,ľc r,isszanrclriĺlog lraszlrĺiIatĺlll ]<ír,Ĺili á|la|xltl i)n \,at). lĹly

az épülct koľĺibl;i álIapoĺa a n)oslalritól csak az ĺ:|r,ćLlz-ct( ]ĺiilij:llliiz(j ĺi:lú.jítĺlsokllall

1éľ eI;

- a 'B' épülcĺ escĺében az ĺipĹilc{ koľábbi llliiszaki állapotiiĺ az ć;liileĺ l' eltrc|cĺćnck

jelenlegi nríiszaki álla1rota ľeprcz,clttál.ja, kivĺlr,c a ĺölĺlszinĺct, anrc|y l<oľiilrbalr, ćs

mosĺ is lnĹikĺi<l(ĺ ľcndclőkónt tizcllrel.

Ezek alapján általánossiígbalr clnrolrcllrató, hog1' n2 ćpiilctck (lrrirrilkót é;riilcĺ: csetóĺrcĺr cz a

liregállapítás igaz,kivéve a'B'é1rüleĺ ftilclsz-intjét) lclal<oĺt, c|avult, koľszeľiĺtlcn l:iűszaki

állapotbalr valurak, összességóbcn az épületek ľelrdeltctćsszeľű használhatósiiga niIrcscll

biztosítva.

Az iugatlan állagmegóvási, hibajavítási hozzávetó7eges k<iltségeit a bá{eti szeľzorlés

49.100.000 Ft lrettó összcgben adta meg, rigy, hogy épŕiletdiagnosz-tikai r,izsgálal, felújítási'

átepítćsi ten,ek lleilr kószĹiltek, az <il.cikségvédelllri hal'óság kikcitései lrelrr voltak islrreľtelĺ'

A lrelyszíni szenrle tapasztalaÍai alapján az egyéľtelnrĺien llregállapítható, lrogy ez az összeg

a két épület felújíĺási' kal.bantarĺási lrrunkáiľa nelri clégséges.

Az ingatlan foľgalnri érĺékólrek lrreglratálozása sorálr az éptiletrcszek műszaki avultsága

nrindenképpen jelenĺős, és ezéĺt szálnoĺĺ.er,ő íblgalnri élĺék cs<ikkent<i tényezőnek

tekintenĺlő.
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5.2. IngaŕIan ĺbľgalnli órÍóltóllclt lllcghlrĺározĺisĺl

Az ilrgatlalr í.oľgalllli ćľĺćkćĺ.|elIclllziicll piac:i tjssz,chasoll|íĺírstlll ĺlIa1ltl|ĺ1 llrtitlszcľl.c]

iraĺáľoztalrr nrcg. linnc|< lrtl.ĺlll nlíikiitlijkópcs ilrr<|a ilrgatlrlllolĺ a(|a1íliĺ \,cltctll ahpu|. Äz ĺ1rv

D)egl]atáľozott éľtékcĺ cs(iklic']1cĺtc|)) ł l.clltlclĺctćsszcľ(ĺ hitsz,rliĺletlltlz sziilĺ,sóges

lielyľeáIlítás becsĹilĺ költsĺlgéycll' /ĺl' így lllcgá|lapíĺolt piaci ćľĺú|ĺ azĺln irľat .iclenĺi' anlc]y

összegóľĺ a sz<iban ĺ.orjĺi ingaĺJan nrćIĺĺinyĺi"^all, lllĺrgiill.jogi szcľfiidós kcľcĺćbcn r,iĺľhatt.lall

eladható lclrnc, ľelĺĺitclez.vc az claĺl(li ćs r'cr,ĺii Jra.jlĺrrltlĺisáLrot.

A piaci összehasolllító eIcnrzéscll ala1ruIĺi ini;aĺlallĺbľgaIllli ólrék.clésĺ aZ źtdott iĺlijszakban a

kölĺyező tcľületckcn tal)aszĺ'aIhaĺ(i' ĺ.unkciĺi. ĺ.ckr,és ós iIlĺiasĺľuktLlľális o|lĺĺ1ottság

szell]Pontjábó]' összclrrér.lret<i aclatĺrk c|cnrzćso, éľtókclćse ľćr,ĺln íillylaĺÍallr le. Ij,llnck soľĺin

lrregvizsgáltalrr a hasollló pal.alrrĺitcľĹi ingatlalrok áľait ćs cgyćb adatrriĹ. Az adĺtokaÍ

elelrleztelTr ós osszellasolllítottanr a:)Ĺ éľtćk-nlcgállapítás t1rľgyát kć1lczii ingatlali

l)aťal]léteľeivel, illetvc clr'égcztcllr a.ĺcIlolllzők aIapján a sziiksógcs koľľckciókaĺ. |izen az

úton kaptalrr egy becsült fajlagos éľtćkcÍ. Áz cbből szánrítható ál.on (az aĺa1lteľĺilct ós az

éľtékmódosító téllyezők ĺigyelenlre vétele llrcllctt), és az egyéb peľenrfeltétclek vizsgálaĺa

és kol.l.ekciója utálr az óľtékelt illgatlarr váľhaÍóalr éľtékesítllcĺő letrlre a nyilr,ános 1riacon.

A vizsgált ingatlanok áttagos fajlagos piaci Íbrgalnri óľtékének rneghatáľozásáIloz', az

aktuális összehasonlításba a kör'ctkez-ő iloda irrgatIarrok keľÍ'iltek:

Soľ-
szálll

Cítn Alapteľüleĺ
lragysága [lrl2]

Áľ [Ft] Áliapoĺ Módosíĺotĺ fajlagos
áľ, kerckítve IFtńllz]

i VI]I' Baľoss u 2.240 380.000.000 Közcpes állapotú 1ó5.000

') VIII. oľczy téľ 2.600 620,000,000 Jl állapotir 215.000

J. \zIII. Rigó u. 998 225,000.000 Jó állapotú 205.000

VIII' József kr.ĺ. 1.631 380.000.000 Felújítoĺt 2r 0.000

5. VI' Váľosligeti
íäsoľ

2-94r 900.000.000 Jó' felúiíĺott 265.000

o VII. Dózsa Gy. 1.I40 27s.000.000 Jó állapotťl 2f0.000

7. vlt. lŁákóczi ut I .166 r90.000.000 Közepes állapotĺt r 60.000

8, VI. Benczuľ u. f.240 600.000.000 felújíto(t 230.000

9. VII' Vcľseny u. | -379 27s.000.000 felújított r 85.000

Atlag fajlagos áľ (keľekítr'e) 205.000
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I)iaci łisszchasĺlnlítĺi iľoĺIĺl illgaÍlall ĺiljIagĺls |ill.g:tlnli ćt-ĺ(:|i |ĺijr,clĺlĺcz{cĺćsc:

|-_Iĺj"Ĺ.' |",''leĺlÍ f-j'''ĺł"' .'ĺrl,'ĺ.ľ* l".*.ŕĺĺ*- 
--.--20.5.00il- 

l..ĺ/"ŕ 
- -*-|

| - _______ _ __ l

5.3. Álapŕeriilet nreg|rat:ĺ ľozása

Tárgyi ópĺi|ctcl< cgyes szirttjcillcl( al:tlrÍcl.ĺilclĺcli (az- é1 iilcĺck cŁlYos Ď.Zillt.ici)lck ala;lĺcľülcĺc

a különböztĺ doku'r]cl1tulnol<lralr ]ĺissć cltćľij. Áz ćľĺć|ĺc|ćs sttľiĺlr af, cngc<iélyezćsi ĺel.r,

helyiséglistájában íblÍiintetett lnĺ!ľctckct vcttclll ala1rtl!, anlcĺyck aZ cgycs szinĺck

összességé1relr al ábbiak):

'A'épĺilct

Helýség Ténylcgcs
alapteľtĺlet (nl2)

lioľgalllri óľĺćkeĺćsnól
Írgyclcnlllc r,oclrt|(j nróclosíĺotĺ

aIaptcľülcĺ (lll2)

Pince 6fÍ'5| 3r0
FĺĺIdszint 280'8ó 28i
MasasftiIdszinĺ ó3 l '59 T3l
I. cmelet 687,43 687

II, cnreleĺ '731.37 't31

Osszesen: 2.953-02 f .640

'B' épii|et

t:l:

!::

Helyiség TényIeges
alaptcľület 1nr2)

FoľgaIlrri éľtékeiésnél
fi gyelcllrbe veelrdő lrródosítotĺ

alalrĺeľület (ď)
nragasfdldszínt 614 614

I. enrelet 386 386

II. emelet Jvz
III. einolet t2l t21

Osszesen: 1.513 r.5I3
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Éľtéklrlóĺlosĺtó Íónyezőlt:

" I(oľábbalr nlirlkóĺ ćpiilct tlľr,tlsi ľcllĺ.lcIijkćnt iiz-cnlc|1. ilyorl iľiillyti ĺor,lrblli

lraszlrosĺĺásárrak valťlszíllĺiségc lllilliuá|is. ĺĺ:y a ĺ'ullkcíĺir,ĺi|ĺĺts lllill<|1ĺóĺ ćpiiIcĺcll

bclĺil alapľajzi kialakítĺrs nrtiĺ|osíliist, az,az ĺité1ríĺćst igórly<ĺ (ćľĺćkcsoĺĺk'cll{(ĺ

ĺ'é'nyezo),

" Az illgaĺlalr nrĹĺenrléki r'éĺlctlsćť, a|ĺĺ taľĺozik, irlllcIy Ilrilr<icllkć;lpcll l<ĺlľ|ĺi1ĺlzz.a az,

átalakítlratóságot, illctvc ntil,cli alllrah kii|ĺségćt. tovílllbá a lnc11r,ĺllĺisíĺIlaĺt,lsĺ:r1l

lcbonyoIítását :nehcz'i|í, itIőtaľtanliit ntlr,cli (ćľtćkcsĺikIĺcnĺ(i ĺ,ónyozti),

o Az,A' jelű épüIet bĺrľ Íblrljíĺása kĺ!ľtllnlćllycscltb ćs lti)|tsógcsol)b, dc Lltiil1ä

nrinclenkóppen egy éľtókcsebb, nagyobb ĺblgalllli ćltćkcĺ kćpvisclő illgaĺ|allĺ jclcllĺ

(éľĺéknör'elő ĺényezŐ).

o Á ĺelkelr belül jeIclrlcg csak kb. l5 c1b paľkolĺihcly biztosítotĺ. A to\,ábbi

lraszlrosításlroz, a vonalkozó előíľások (oľszĺigos .l'clcpĹilósľcn<iczósi és l.i1lítósi

I(övetellnények oTÉK) szeľitr( lrragasabb szállrĺl paľkol<'lhcty biztosíĺĺlsa is

sziikséges lehet. A ĺényleges szálrr nreglraláIclzása csak a r,ég]cges paľalrrótcľck

(funkció, alaptell.ilet, |étszźnl stb.) isllreľetébelr lelretséges. A jelcnlegi paľkolószánt,

abban az esetlren, lra nrilrdkét épület teljes nléľtékberi Ĺizenrel, az előírźsoktól

fiiggetlentil bizolryosan kevés (éľtékcsökkentő téllyező).

. Az ingat|alr az aclás.vótelt köĺ'etőelr nelrr cgybői, Iralrcnr csak cgy jelentősebb

átépítést követően lrasználhaĺó, ]rasznosítlrató (éľtćkcsökkentő télryező).

o Az ilyen jeilegű, illeĺr,e foľgahlri á.tékÍĺ irrgaÍlalrok iľánt alacsolry keľeslet

tapasztalható jelenleg a 1:iacon, így csak jelentős keclvezlnénnyel lehet az ingatlanÍ

ólĺékesÍteni (élĺékcscikkenti5 tényező).

Áz éľtókmódosĺtó tényezők eľedőjét összességóbcn az 'Á' jclĺi épület csetébcn * l5, a

'B' é;rület esetélren -|0 oÁ |latátozom |lreg.

Ezerr fclül az ilrgatlarr érĺékét a sz-riksóges átalakítások, felújítások, koľszeľiisítósek az,ok

becstilt költségének áĺékével csökkenĺik. Ezéń első lépéslreri az ingatlalr foľgalnri éľtókét a

fcrrtiek szeľinti éľtékcsökkelĹó téllyez-í3 figyelelrrbe vótelĺlvcl lratáľozolrr lneg. lnaj<l ezÍ
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csökl(el.lĺeln a lraszlrosíĺ]ratĺ,lsághoz,, a l'cnĺ]c:|ĺcĺ'ćsszoľíi hĺrsz"llĺĺ|a{ht'lz- sziilĺsó1lcs ć1ríĺćsi

nrulrkák bccsülĺ kiviĺclczćsi lĺiilĺl^ćgćve|.

A fentiek alapián a.ľľcJirľĺ rrĺcai illgatlan lilľ1:,aInli ólĺćkc az aĺłibbiak s;,-oľilrĺ llalŕiľo7-l]al(i

uleg:

Ijlĺiĺ< lntidosítĺiľa.ilagos
ĺ.oľgalllli ćlrćk

(tjĺ/I)l2)

205.000 .'| l5%

205.000 t(r%

Osszc"-cn

Ez az érté|< csök|<entcllĺlcĺ az alálrbiakkal:

r Mind az' épu|et łillaga, lrrinĺI jclcnlegi belső kialakíĺása jelcnt(is ľáĺ,.oľ<líĺĺrst igćliycl.

Az él.téke|és soľálr a jelenlegi béľIő áIĺal clvógzeĺt kal{rarltaľtási, fclťljítási nlttlrkák

ćľtéknövelő téĺyez'öjét tleln vetlcrlr ĺigyelentlre, az, ilrgatlaIrt ezek e|végzese nélktĺli'

bér'beadáskoľ fe]téteIezctt lliĺszaki állapo1'balr éľtél<eltenr' Ellnolrc]lrató, hogy a

telken találluÍó nlindkét óptilet ltlűszaki állapoĺa jelcntosebb íblújíĺást'

koľszeľiisítésĺ igélryel, azok az élĺókelós szcmpondából ľendeltetésszeľű lrasználatra

nenr aikallnas állapotban voltak, kivéve a 'B' épület földszintjét'

Az 'A' épület átépítese, feiújírás csak a lnűelnlékvé<lelmi szaklratóság

jóváhagyásával valósulhat nieg (Ířibb kikötóseket ]ásd a szakvélclrrény 3.l.

fejezetébell).

Eunek, illeĺve a 'I}' éptílet köIĺségét a lréľleti szerződés - kiviteli teľvek és az

öľökségvédelnri hatóság kikĺĺtéseillek istrreľete nélkül - 49.l00.000 Ft összegľe

becsültc. Szakéľtői álláspontolrr szeľínt ez az összeg csak a legszükségesebll

k<iltségeket fedezi' a ténylegesen szükséges felújítás enllél jóval, nagyságľenddel

lrragasabb összeget igélryel.

. A ľelrcle]tetésszeľíi használatlroz szükséges felújíás' koľszeľűsítés (átlagos, és nellr

luxus szílrvonalú) fajlagos k<iltségét általállosan az 'A, je|ú é;rület esetében

120.000 FtÁrr2, a 'B'jelĹi é1rület eseĺében 90.000 Fĺ/ilŕ összegűľe becsül<inl'

AlaptcľiiIct
nagysága
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Áz 'Á,.jclíi Ąlĺilel hal..l,rcĺillílú'si, ĺilť:1lil<i'si Ist'ĺ:'slilĺ lĺöĺtsĺ,ĺ1il '.

Az áĺćpíľós köJtsćgćllck c|ŕjz-cĺcs llrc1ąlratiĺľtlz.iisa csak lrĺ:csü]ht:tii, Illir,c| ľc!sz,Iclcs

é1riilet<Iiagrtosztilĺa, nlcgvalĺisíĺtisľa vtlllaĺkĺrzĺi ĺcľvc|ĺ (csĺrk cngcĺlć|ycz'ćsi ĺrz .A'

éptileu.c) l.}enr kósuĺillck' az- ó1lű|ct ĺovlillbi ĺu:lkcióia llcln islrlcľ(. l3iz.onyos' hogy

belső átalakításokirĺ |ĺcll \,óĺ]ch1i. a [rtlľlĺoIaĺo|< cscľćlcllĺliĺ|ĺ. a llyĺ|iiszáľcik a

lrriielrrléknclc mcgl.clclőcn ĺ.c]ú.jítand(ik. ĺlz ćpiilctgćpćsfct. ćpíilctvillatilÔsstiLl

jeleirĺos ľĺlszc ĺ.clťl.jíĺirsľa. koľszcľíĺsítćsľc szĺlľtlt. A ĺćny|cgcs hasz:rtrs ĺrla1lĺcľiilcĺ

(2.953 niz) cs<ikkelllcrlti(ĺ egyľćszĺ a kialakítauclĺl köz|ckcdij ĺcĺi'ilcĺokkc| í.cićr,c]

(ennek niéľtĺlkc lrrćg lronr Ineglraĺáľo'łhat(l). ĺllclvc a pinccszilrt r,ólhctiícIl

alacsolryabb igólryszilll{ĺ kialakíthaĺósága lrria(t'' lizćľt a tcl.jcs lraszlros alapleľíilcl

25 % csokkcntésótjar,aslolu. hz át,é1lítés, íi:lŕliíĺás' koľszcľíisítés becsĺilt ĺh.jlagos

éľtékét 120.000 ]illnr2 iĺsszegbcn jal,łslĺrllr fcll,cnlri. l]nnck llrcgĺ.clcĺoen az,A

jelű épĹileĺ lraszlrosíĺitsához- szükséges hclyľcállítás, áĺépítós bccsĹill költségeĺ az

aIábbi osszcgbelr javaslolrr ĺ.elvelllli:

2.953 m2 alaptcľiilcÍ * o,75 (75 %-a) x l20.000 FÍ/nr2 = 265..770'000 FĹ

, I}, épijleĺ áĺćpĺĺěsi hec"^tłl'l ki;l ĺ sége.

A 'B' jelű épület esctébelr is hasonló lnóclolr szálrrolhatrurl<. Mir,el itt a közös

ĺeľületek arállya kisebb, ós pillce szitrĹ silrcselr, így a lrasznos ala1rteliilet

csökkerrĺése is kiscbb nréľtékĺi. A földszintjelcIrleg is Ĺizelrrel' így itt alacsonyabl:

fajlagos élĺékkel szánrolok' l3rruck rncgfeleloen elrlrek az épületlrck az átéPítését,

felúj íĺását, koľszeľiĺsítését az alábbi c!sszegben j avaslolrr ĺelvelrni:

alagsoľ: 614 lir2 alapterület + 0'9 x 45.ooo Ft/lrrz: 24.867.000Ft

l.o-váLb'rszu:tęĘ.g9 j-łŕ-ą].ą219l1j]9L1-o,9 * 90.000 Fĺ/mz : 72.8l9.000 Ft

osszesen (keľekítve 97.686.000 Fr
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A fenĺick alap'|án az' 'A' .ic|íi ćlpiĺlct hclyľcii]]ítiis:illir|ĺ |rcosiiIt ilsszcgćĺ

2(l(i.000'00() }i.ĺ-ll:l ll.

a 'B' je|ĺi ćpiilctćĺ

97.500.0()0 |tĺ-llIl lt

lratáľozollr i)eg' aza;- a .li'oíiiľt tIĺca 3-.5. szĺrln alaĺti ćpiilcĹcl< hc|yľcá|lĺtási kii|ĺségc

3ó3.500.000.000 l.Ĺ iisszcgľc [lccsiĺl hcĺiĺ.

A fenticlrbcn ľćsfl(ltczcÍÍc|( zrlłpjíln :l !}utĺal1lcsÍ V|||. kcľiilct'J'ľclÍ.ĺll.t trtca 3-5. szĺilll

alatti ilrgat|an piaci foľgrtlIni ćľtćlĺćĺ |tcľckítĺ,c

538.000.000 F{

összcgben hatáľozonr nlcg (ĺ)0i'528.000 -.3ó3.500'000 l;( '= 538'02l].000)'

5.4. Ajelcn|egi bérlő által bcadott szrĺIrrlzĺlĺ, i|letr,c ĺ<öltsćgl'ctćscl< óľÍćlrclósc:

A jclen|egi bćľIő ľĺjszćľől lc:rĺ|ott szítm|lik ćs killtsćgr,ctósel< ćs łzolĺ iisszcgci:

Karbaníaľĺdsok 2010.

KaľbanÍaľlĺisok 2011 .

1ó.ó00.000.l.4.150.000(AIrA) : 20.750.000lrt

32.000.000 + 8.l25.o0o (ÁFA): 40.ó25.000 Ft

PatĺldsíéľtakaľíÍtÍs('A,ćpiileÍ): 4.82o.0o0 l- 1.3ol'400(ÁFA) : 6.l2l.400Ft

Ilal.lu.elíltíĺlźs ('A'ép): 3.600.290 r 972'078 (ÁFA) = 4.5"]2.368Ft

T{ĺzil,íz (,A, épiłleQ 5.080.000 + 1 '3? 1 .600 (AFA) : ó.45 l .600 Ft

Pince építőĘxtľi nlulzklík (,A, ćp.) |.872.5a0 + 505.575 (AFA) : f ,378.075 Ft

Iľoda kiaĺakíĺlís (,B'é1ý: 37.990.256 37.990.256Ft

Ifilłsligi szđilds kÍalakítdsą (,A, ép) 89.4.73.873 89.473,8.73Ft

Osszesen: 191.436.919 FI 208.36f .572F1

Az elvégzet| trrulrkaľészek nrűszaki éľtókének teijes egyéľtehrrűséggel töľténő

lneghatállczását nelrezítik, illetve akadályozzák az alábbiak:

- az eľedeti, felújítás eloĺti állapot a szakélĺő előtĺ rrelrr ismert, ilyeir <lokulnelrtutrr

nelrr áII a ľęrrdelkezésrc;

- csak engedéIyezési ten, késztilt, az is csak az, A' je|ú épületľe' így lnég ál.azat|an

költségvetés selrr késziilĺ (ez a kiviĺeli tcľr, ľésze lelllre), anrelyb<ĺl a rrrenrryiségek

felülvizsgálhatók 1elreĺnének;
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aZ cgycs l<(iltsćgr,cĺćscl<hcz. az<l|ĺ tćtclcihcz. ćpítćsi' ilIctvc lcIlllćl.ćsi llll1llĺ1l lrclll

kósz-üh l

cgyes lrrulrkallclllclĺ ic|łjbcll tiillllsztiľ |ĺcl'Ĺillt:k cIr,ćltzćsľc (ĺisz-tíĺiiso|ĺ, i!yai1cscl.ć|<.

javíĺások. stb.), anlcIyck ĺr||<aInlankćllĺi c|vćgz-ćsci ulŕ)|il!l igy nlĺiľ llcnr

eIlcnőľizheĺok;

átä(Iási (lokunreutĺició kĺiIöllbijzŕj cloktlntcnltllllaí (lllogr,aIĺislrlĺisi ĺclr'ek' [lcć1líĺeĺt

al)yagok nlegĺb|clőség igaz.olzisa, szrilĺít<ilcvclck sĺll.) nclrl k'cľíiItc|i a szakćlr(ĺ ĺcló

á(adásľa;

a urcgvalĺisu11 á)lapoĺ nrĺiszaki nlcgĺ'clcl(i"^ógćt igazoIt,l lĺi.i]ijnbiizŕi jcgyz,(ikiinyvck'

(1rl. rlyonlźrspľóba jcgyzőkiiuyyg|a, fl.i111d5rl{ĺ:|olnli .jcgyzőlĺonyvck stb.) llcnl irlInak

a szakéľ[o ľenclcll<ezćséľc;

szálrros tétcl (kiilöllösen a bolltásoké, cscľólt sy-cl.kez.eÍeke, illctvc a takaľt

szelkezetekó is) urennyisége utťllag rnáľ lrenr, iIletve cs^ak fclt1lľások soľílll lenne

ellenoľizheĺő (pI: aljzaĺkiegyenlítés' l,akolalok vastagsŕigai' allrelyek azol'<'

egységáľait is szálrrottcvő lnóľtékben beÍolyásolják);

a költségvetés száll1os ĺélele 'K' ĺé1ol kaĺegóľiájába taľtozik. anrelyek

egységáľaillak lrreghatáľozása a szokásosllá| tágabb keľetek köZött válto7-hat. Egy

fclújítás, kiilölröserr ha az egy rnűeilrlék ćpĹilctbeĺ t<jľtélrik, jellcrnzően llragasabb

egységámkat eľecllrrónyez.

5.4. l. Eg1,es kö|tsógvetósek ľövĺd éľtóke|ése :

A szakélĺői r'izsgálat soľárr fellrasználtanr a TERC I(fĹ. által készíteĺt, és í.olyalrraĺosalr

fľissítctt kóItségr,etés készíĺ<! pľogľamját, továbbá u, ETK Kft. álral kiadott Építóipaľi

I(öltségvetési Segétllcĺet (kiaclásábarr közľelrrűködllek: Magyaľ Építész l(alrram, Magyaľ

Mérnök l(allraľa, Évosz, BMKIK' Magyaľ Tanácsacló Mélllök<jk és Építészek

Szövetsége).

Az egyes költségvetésekkel kapcsolatba:n az a|ábbi nregá11apítások telretők:

o Á 2010. ćv|ren elvégzett lllullkák: udvaľi lefolyócső-, ľadiátor.ok elzáró cscľéjéľe,

asztalos nrunkákľa, építőmesteľi llrunkákľa ĺeľjcdtek ki. Ezek e|végzéséľ' a

Józsefvárosi onkoľmányzat képviselője részteljesítés igazolás follnájában á1vette, a

szálrrla berrirujĺ1raĺóságát igazo|ta. A nrunkák jeilellrzően jar,ítási, kal.bantaľtás
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jellcgĹĺek, cgycs clcluck cscl.ć.ić:r,cl' Össz...ssć'l,ćllcIl ir k.jIlsćtł\,ctós clJil11ĺcliisiiĺ

javasloln.

A 2011. ćvben clr'ćgzc{'Í llltltll<:ilt: ĺ5|ĺllll sĺľłtllgtlk javíĺrisáľa, cscľćjóľc. ciľltullici<is

r,ezctćk átszclcléséľc. stľangclz,1ll.ĺik cscľćjćľc, kazítllhiiz gć1lćszcĺi ĺclt.ljĺtás1lľa,

aszÍalos lrlulll<ákľa, lakalĺrs nlullkĺlkl.a' ć1lítiĺlrrcsĺcl.i ltltlnk'iilĺ'ľa. clckĺ'l.tlllros nltllll<ákl.a

tc{cĺlt ki. Lizck elvégzósó[ a .ltizscĺ'vĺrlrlsi onkoľllliiltyzirt kćpvĺsclójc t.clicsítćsigafolii)^

foľnrájálralr áĺr,ettc, a szánlla bcllyťrjĺhat(lsĺigĺiĺ igazoIĺa. Á lllt.llrkĺĺk.icllcrllzi1clt

felújílási kaĺegóľiába sorcllha(ĺlk' kiscb|r ľószlrcn karballtaľĺĺis .ic|legiĺek.

osszességćben a kölĺségvetĺls cl ĺbgatlásĺit jal,al^lolll.

2012. állagnrcgó\,ĺlsi llrtllll<1tlĺ: 5'0tj0.00o |1 .'l- Ąp4. ćs gćpószcti nrulrkák

költségvetési Íételeit taľĺallll a.l.z-a. Ligycs tćtclek rllegcgyczl]ck a 20 l, l . óvi kiĺltségvcĺós

téĺeleivel (GľuncIĺ.oss lrasztlálaĹi nrelcgvíz sZivattyú, l<ĺilönböző kcľillgtcĺő szivaÍtyúk).

Ánrenn5'j!ę1l lrenr keľül igazoltisľa, lrogy ezek va|óban bcépíĺĺlsľc l<cľiilĺck, ťlgy a

költségveĺés 1,8 MFl r- ÁlrÁ összeggel tĺ!ľtéllo csökkelltésĺlt javaslolĺ.

2013-ban eh'ógzett llrttnlĺálĺ: pacllástóľ takaľítása, felĺőtlcnítćse. A llrulrka elvógzóse

dokulrretrluIrrok híáuyában (pI. a koľábbi állapotot belnutató foĺók hiányábalr) utólag

ncnr el1erroľizhető. Rógi, ]rasználaton kívĹi1i padlásteľekkel osszelrason1íĹva ajcletrlegi

állapotot, itÍ lényegcsen Íisztább felüleĺek talállra{ók, a helyszílli szetnlc

szelrrľevételezése alapjálr a lrrulrka elvégzésie keľült. A köĺtségveĺésben megadot1

alapĺeľület nagyobb a paclIás tényleges alaptelüleĺéllél (kb. 2-szcľese), de az

alapteľrilet min<lelrké1rpen llövelenĺlő a járcfeltiietek és az ácsszeľkezeÍ felületével is,

így a külörrbség lényesen csökken. Megjegyzendőnek tańotrr' lrogy a helyszíni szelnle

tapaszta|ataj alapján az ácsszeľkezet egyes elelr,rei is láthaĺóan cseľélve lettek,

anrelyek elszámolása a költségvetésben ltelrr keľĹilt rôgzítésľe. Arnerrnyiben ezt is a

jelelrlegi béľ|ő végezLette el, úgy a költségr'etés végösszegének elfogadását jar,aslonr.

20ĺ3. ér'i áIlagmegór'ási és tlelyľeáIIĺtási nlulrlúk (3.ó00.290 Ft + ÁFA):

Építőuresteľi lrrunkák, allrelyek jellelrrzően kaľlralrtaltás (ga||yazás, lefolyók,

csatotnák tiszĺítása), ľészben helyeáIlítás (Ironrlokzat zátó1>árkálly, osztópárkány stb.)

jellegűek. Iielmóľés, illetve a kiilörrboző holrrlokzaĺi elernck tényleges, eľedeti

i:'
::'::

lr.

75



2S

állapotának ľiigz-ítósĺ!ľ(ĺl clt)lĺrtlllcl'l1tllll i{ĺ scllr kćsz.ijĺt. Á ĺótclcli.jc||clllz.iĺcll'|(.

tételek, kis nrennyisćgcĺ lĺtľlilIlll;lzĺ! {ć|cIc|i. ĺllrclyt:|ĺ cgy lllĺiclltlćlĺ ćpiilct cscĺól)Čtl

lnilrclellkóppclr egysćgáľ lliivc|(ĺ tćllycz-ŕĺk. ()sszcssćgćbcn a kŕlltsćgr,cĺĹ's clĺilgil<lĺlsĺiĹ

java,slonr-

2013. pincébcrr lredvcs. salćlľonlos vitkolät |cr,ćsćsc' A trlulr|<a.jcl|clnz(icn c1készti|ĺ,

ugyallakkoľ nregiegyzerldĺĺlrc|< tarÍĺlllr. hĺrgy a 20l()- ćr,i l<(jlt".ť:ťlr,c(ćs|rclr nrál.560 lll1

elszárrrolásľa keľĹilĹ, nlíg cbbcn a l<iillsćgvctósllcl) tovźil)l)i 280 lrr2 sz,cľc1rcl. A llĺlnÍoĺ1

allyag li]ellllyiségét is tťllz.oĹ1llak taftol]]..ĺavasl<lnl a kölĺs<igvcĺćs 5() o/o-os

csökkęntésót. alrretrtiyiiron neln 1ucl.iťlk igaz<;llli szĺillíĺólcr,elckkcI az, clszĺillíto1ĺ

lnenllyiségét, és így az akkoľi bonlásokaĺ. ĺgy az clÍilgatlásľa jar,asolt kóltsćgvctćsi

összeg 900'000 Fĺ,

'A' jelĺi épiiletbcn ifjĺrsági sz;ĺl|ĺis |tiaIakĺt:ĺsáulr|< elszánrolása (89.473.ĺl57 I;ĺ):

A ľendelkezéselnľe bocsátoĺĺ szálillłik ópítiĺllrestcľi llrrrnkákat. tíiziviz ltill'ózatttl|

kapcsolatos lnunkákat, gépészeti lrrrtIlkákat' sfellőzés szeľelést, eIek1ľol.nos lĺttlrkákat

ćs az ertgeĺĺélyezi 1eľvck clkészíĺóséllck l).lullkáit 1aľtalnlazza. Az elszálrroláslioz,

felmélćsek, egyéb dokulnet}tutnok ne').t készültek.

Az építőnlesleľi nlunkák esetébelr a bolrtások, gipszkal1olr válaszfalak, vakolások,

nyílások szerc|t |ezáttlsai' nyíiászáľók jar,ításai, passzításai, ür,egezések cscľói

|áthatóan készültek. Néhány észľevétel a költségvetés felülvizsgálatával ka1rcsolatban:

Az utcai keľíĺés és kapu javításáľa a 20ĺ1 ' költségvetés keľetén belül összességében

2.724.966 Ft-ot rrráľ elszámolÍak. A 2013' költségvetésben 1.887.ó80 Ft keľült

elszálrrolásľa. A kettőt együt1 tulzoĺtnak ĺaľtom.

Az uÍcai lrolrrlokzaÍok vasľácsainak javításál'a, koľlóziós feltiletkezeléséľe (5 clb)

817.,750 Ft lett elsfátnolva 2011-ben, 20l3-ban pedig 8ó8.500 Fĺ.

A 3 irrnr floaĺ üveg egységárai is ĺúlzoÍtnak tekintlietők.

Észľevételek a gé p é s ze ĺ i nl lł n k ćł kkĺl I ka1rcsol aĺbarr :

AF 105 kazálr felúiitása 20|0. 32s.000 Ft

357.500 F1

150.000 Ft

357.500 FÍ

20t1.

2012.

2013.
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A.z- összcgcl< cgyélr ĺĺol<unlclrĺ tlttrĺlk |<a I tlcIl.l i 1lĺtztlI l ali.

Fŕltési hálózaĺ 7-szeľ Ítjľtón(ĺ til'ít(''sc kissć ĺtiIz.otĺnal< tĺilii|ĺ (.]75 cl;t).

A gépészeĺi Vczolókck, szcľclr'ćnyck kiiIij:lbiiz.ťĺ irltl1lollttlkhĺrll c|l,ćgz-cĺt llrcnllyisćilci.

összer,eĺése ľészlclcs dok'ul]]clltutlx)k hiĺinyłibĺrn llclrl lcIlcĺsćgcs.

Elekĺľĺ>nos nuĺlkúk' észľcr,ótelei: 20II. ćvllcn ].073.('35 l;ĺ bĺllllĺis (ls 3.809.ĺl49

építési lnunka lelĹ clszánloIr,a. Mcgr,alĺĺsulłisi 1cľr,ck llćlkiil a r,aIarníIycn szilltĺĺ

átfedés r,alószínĺisíĺhetó: póĺ<lńul a !čllyos(ĺr,cs lĺtlll1laĺcstc|< cscĺ'ćl)cn (220 dt] lrrjtrtl a

két kölĺségvetćsbeIr l,l Ml;ĺ, iIlctr,c l,4 MFt éľtćkllen). l:izĺosíĺc5 ós closzt(l

beľerrdezések l0-10 db nrind l(ét kii|tsógvctćsbcn l,ĺ, iIlcĺr,c l.5 M'Fl ćľtékbcn);

A ĺen,czćsi nlullka értékét ľcálisllak taľklrrr.

osszességébeĺr a szakágak k(ilĺségvetĺisek csolĺkclltćsćt javaslorrr az- alábbi

<isszegekľe: é1rítőmcstcľi llrurrkák esetćbcll: 4ó,(l34 }t4Ft-ľĺiI 43 MIät.ľa

gépészeti rlrulrkák csctélrelr: 22.397 |j|-ťo| 2() MI;t-ľa

elcktľolrros nrunkák cseĺĺibelr: ĺ4.439 lit-ľól l2 MFt-m.

o 'B' épületbell il.oĺla |<.ialakĺtása (37.990.25ó Irĺ):

A ľerrdelkezésemľe bocsáĹoĺt ktilĺségvetés építészeti á1alakítási' fclújítási' gé1részeti

lrrunkákat klínraszeľelési lrrunkákat, és elekttolrros rrrunkźrkat acl nreg. A nlunkák

jellcmzocn az épi|et II. és IIl. enreletelr keľĹiltek e|végzésre. 'Iervek az átépítéshez

neln készültek' A helyszíni szelrrle szelrrľevételezése alapján a lI. és IIl. elneleten a

nrunkák elkészültek. A II. erne|eĺen jelenleg az iľodák nlĺĺkodllck, azokat a lréľ1ó

ľęttdeltetésszeľűeir használja. A III. enreleten a befejező szakipaľi nrul*ák

kivitelezése n.lég nenr ĺejezőc1ött be (pl. buľkolás), az oĺ1 találhaĺó helyiségeket

nrég nelrr haszlláIják. A költségvetés egyes téĺelciÍ lnegvizsgálva jelentős eltéľést

nelrr 1apasztaitanr. A lrregacloĺÍ költségvetés elfogadását javaslolrr.

5.4,f, A fe|újĺtások fajlagos éľÍékénck vizsgá|ata.'

Az 5.4. fcjezet elejélr lrregadott peľelufeltételek kcivetkeztében lrregvizsgáltarrr azt is, lrogy a

kolĺigált kölĹségr,etések cisszességében niilyen íajlagos éľtéketjelelrtenek az egyes épületek

felújíĺása soľán. Ennek egyérĺelnrűségét - a lrráľ koľábban leílĺakon tú] - ĺrelrezítik az

aiábbiak is:
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- aZ óves ľcl1dszcľcssóĺ]Llcl clr'ćgzcllĺ1(i |<altrllltal.ĺĺ,rsĺ ĺcIeĺIilĺol< (lii|ĺ 11:r||yirz;islr.

csatolnatisZ{ítás, bctiĺľl. iiVcgck ti)bl)sftiľi cscl.Ĺjc sĺll.) llclll sz.ĺllllĺĺatlĺ|ťrk l-tcIc ĺ

felújítás fa.jlagos ćľtćkóbc. azo|ĺlrĺ kti|ön keIlcllc kcz-cllli. [}g,Yĺll;tlĺkĺ;ľ iIycrl

kinruta1ás nem készül1:

- az épüleĺgépószet kil'itclcz-ésc, kü]ijnijscll a ĺiiĺćs, tlrc.|c8r'í;,, cl|íltiis sz,cľL:|ósc a hóĺ

épület kcĺzöĺĺ' )l]cg,oszlil(. csalt az c1ryikrlćl ĺĺiľĺćnii ligvcIcnlltc véĺcIo a h.jIairtls

Al1Á1tot 1avilią.

- a'B' épiilet gópószeĺi ĺ.clrijíĺása lrclrr csal< a II' és I|I. cnrc|c( ć:.inĺi. hallclir ĺlz- aliltta

levo szilltekét is, az-é1rítŕillrcsĺeľj lrrullkák l,iszĺlllĺ csak cľľc a kót sfiI)ĺľctcljc(lĺck ki.

Ezek a|apján a kĺilĺségek alábbi, tĺrjékoz"laĺó jcllcgű ĺi:losztĺrsa javasolhatĺ.l:

Javítás, kal.batrtal.tár^: 40,0 Ml;t

Ifiúsági szálló ('A' ópĹilct): 95'7 MIrl

Építőllresteľĺ lnunkál<: 4l'o Ml..t

Éptiletgépészet szeľelós: 37,8 MFĺ

Épületvillanlossłig szclclĺís: 16,9 Ml..(

A ĺeľvezés díját a fellti kilrrulatás Deln tal-taln]affa.

iloda épület ('B' éptileĺ): 39'0 MFÍ

Építoĺrresteľi nlulrkák: I7,7 MF{

Épületgépószet szelelés: l ],2 MFĺ

Épületr,illallrossági szcľelós: l0,l MFĺ

Fajlagos élĺékek lllegáIlapitása :

Javítások, kaľbanĺaľtások: 8.9ó0 Ft/nr2

Ifiúsági száIlás kiaiakíĺása (2.953 nr2): 32.410 Ft/m2, ebből

építőlrresteľi t.lrunkák: 13.885 Ft/ll2,

épĹilctgé1részet szeľejés: 12.800 liĺłll2

elektt.onros szeľelés: 5.725Ftllĺf .
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Iľocla kialakítírs ( | '5 | 3 lll:|): )]5.7tj() |:t/lll:l, cll|l(jl

ć1rít(ĺlncstcľi lllirltkĺrk: l |.7(X) ]]l/lll:l,

ć1lĹiĺcĺgćpószc( sz,cľc|és: 7.4(XJ l:t/lll?.

clekĺľonrtls szcľclćs: T.(iĺj0 ljĺ/Ill?'

Ha a'B' jelĺi épülct vcĺíĺési ala1:ját llcllr ]'5 I3 lll]łJlcll, hatrcllr csak a II. ós IIĺ. szint

alapteľületélrell (ł500 lll2) vcsszĹik ĺ.cĺ. akkoľ 78.0()0 lłt/lu:lĺir|Iagtrs ćľĺćkct ka;luIlk, anrc|y

az egyes szakÍelülctck k<jr'ott az' a|ábbiak szcľillĺ <rsz|ik nrcg:

ĺ!;ríĺŕ1lrrcs1cľi nlrrnká|<: 3.5.4()0 l:ĺ/nl2,

ćpiilclgćpćszet: 22'4()() Irt/m?,

clcl(tľot).los: 20.200 |?ĺ/nlz.

A IIl. ellreleten a buľkolat llrég llellr készült eI, és szeľclr,ćnyczis 
"^cnl 

ĺtiľtónt lllĺlg nrcg. A

'B' épületben e|vé,gzeĹt fajlagos négyzetllótcľ áľak clĺilgaĺlhaĺťlnak ĺ'okinĺhelők.

Az , A, épüleÍ átalal(ításának késziiltségc szakuĺői becslóssel az alábbiak szcľirrt a<lliaĺť;

rneg:

osszességében az )A, jclÍÍ ćpiilct kószüItsógc 25-30 o/"-ball haŕáľozllató meg' amely

szakértői becs|ésscl nag)ÍságI'eud'lcg clfogadhatónak tc|ĺinthető.

Teljes l.clťljíĺás becsiilt
fajlagos éľtćkc

EIvógzett nrunkál<
becsĹilt fajlagos éľtéke

Kćsztĺltsĺĺg

Teijes íblújítás l20'000 lrĺńn2 32.410l;t/m2 f7,0%

Epítőmesteľi llrunkák 70'000 l;ĺ/rrr2
.- ^^, - . t
l J.čö) l.li lr1. t9,8%

Eptiletgépészeti

szeľelés

30.000 Fĺńn2 12,800 lrĺ/ln2 42,1 0/o

Elektr.omos nrunkák: 20.000 Fĺ/nr2 5..t25 Fĺĺlll2 28,6%
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osszcfogla|vtl zr |.ctlticlĺbcn Iclíľtaliat, äz cgyos lĺi)|{si:gr,tl(ilsclkllcl< lrz, rrllilrIli íi.ssz.tlgĺ:lĺl,tcll

Ítiľf énő clfogad1tsłiÍ jat,ĺtslĺ)lll :

Pacllástéľ takaľítás (',A' ĺipĹi lcĺ)

]]cĺĺ|otĺ kłĺl tsćgvctť:sc.k
tl:.:'"li:l

16.(r0().000

3:).000,000
-_- -ą.'ĺliĺj.óiiĺi

Hclyľeállítás ('A' óp') 3.(r00.290

Túzivíz (.Á'éptilct) 5'0ĺi0'000

Pillce épÍtőipal.i munká|<

Iľoda kialakítás ('B' ép.): 3'7.990.256

I!úsági szállás kiaIakítása ('Á' óp.) 89.473.8'73

l9l.43ó.919lrt

I(ar.balrtaľt:ások 20 l 0.

I(ar.bantaľtások 20l l
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