
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

01-.f . számú előterjesztés 

a Budapest X. kerület, Bihari utca 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Földvári László ügyvéd a LUMA Kereskedelmi Vendéglátó Betéti Társaság 
ügyvezetőjének, Macsoti Tibornak a megbízásából és képviseletében eljárva azzal a 
kérelemmel fordult a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez, hogy a Budapest X. kerület, Bihari 
utca 12/a szám alatti, utcai bejáratú pincehelyiség értékesítésének feltételeiről tájékoztatást 
kérjen. Kérelmében elmondta, hogy megbízójának- aki több mint húsz éve végez fenti címen 
gazdasági tevékenységet - szándékában áll az ingatlan megvásárlása. 

A Budapest X. kerület, Bihari utca 12/a szám alatti lakóépületben már csak két pincehelyiség 
van a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában. A két helyiség 
közül az egyik jelenleg üres, a másik helyiséget a kérelmező bérli. A Képviselő-testület az 
alábbi határozatot hozta: 

13112012. (III. 22.) KÖKT határozat 

"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, 38431/13/A/17 hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bihari utca 
12/a szám alatt található, utcai bejáratú pincehelyiséget kijelöli elidegenítésre, és felkéri a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy készítsen értékbecslési szakvéleményt az ingatlanra." 

II. Hatásvizsgálat 

A testületi döntés alapján a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2012. április 13-án elkészítette az 
ingatlan egyszerűsített értékbecslését (2. melléklet). Az értékbecslési szakvéleményben a 
helyiség forgalmi értéke 7 800 OOO Ft-ban került meghatározásra 

A bérbe adott helyiség havi szinten 89 912 forint bevételt termel. A bérlő havi bérleti díja 
104 912 Ft, a társasház felé fizetendő havi költség 15 OOO Ft (közös költség 12 500 Ft/hó, 
felújítási alap 2 500 Ft/hó). A Portfolió tisztítás szempontjából a helyiség elidegenítése 
célszerű, azonban az épületben lévő a másik helyiség üres, így az értékesítést követően az 
ingatlannál veszteséggel kell számolni. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (l) 
bekezdése az alábbi: 



"10. § (l) A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) eladásáról és 
egyéb módon történő elidegenítéséről (apportálásáról) a (5) bekezdésben foglalt kivétellel a 
képviselő-testület dönt." 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a forgalmi érték ismeretében 
járuljon hozzá a helyiség bérlő részére történő elidegenítéséhez. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. május 7. 

Dr.t?/2 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 
a Budapest X. kerület, Bihari utca 12/a szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 
Önkormányzat tulajdonában álló, 38431113/A/17 hrsz.-ú, természetben Budapest X. kerület, 
Bihari u. 12/a szám alatt található, utcai bejáratú pincehelyiség elidegenítéséhez a helyiség 
bérlője a LUMA Kereskedelmi Vendéglátó Betéti Társaság részére (székhelye: ll 07 
Budapest, Bihari út 12/a, adószáma: 28182296-2-42, Cg.: 01-06-111259). 

2. A Képviselő-testület a helyiség vételárát 7 800 OOO Ft összegben határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t az ajánlati felhívás jogosult 
részére történő kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. július 31. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest, Bihari u. 12/a. alagsor Hrsz.:38431/13/A/17 

1. ÉRTÉKELÉSI TANUSÍTVÁNY 

!1.1. AZ ERTEKEL T INGATLAN MEGNEVEZESE: l üzlethelyiség 

!1.2. ERTEKELES CELJA: l Piaci érték meghatározása 

!1.3. ERTEKEL T JOG: l tiszta tulajdonjog 

1 4 INGATLAN CÍME ÉS AZONOSÍTÁSA" .. 
Telepillés (irányítószám. város): 1107 Budapest 

Utca, házszám: Bihari u. 12/a. alagsor 
HRSZ.: 38431/13/A/17 

1.5. TULAJDONVISZIONYOK· Tul hányad 

Ingatlan tulajdonosa(i) l Név 1.: Budapest Kőbányai Önkormányzat 1/1 

Név 2.: 
Név 3.: 
Név 4.: -
Név 5.: 

Teherlapon (tul. lap lll. oldal) bejegyzés: 
Ingatlan-nyilvántartási megjegyzés: nincs 

1.6. INGATLAN BEMUTATÁSA· 

Epület szintszáma: 3 
Szerkezete: tégla 

Építési ideje: 1930-as évek 
Állapota: részleges felújítása szükséges 

Lakó és nem lakó egységek (albetétek) száma: -20 

Szoba(helységek)szám: keltő raktár, kettő előtér, kettő WC, mosdó, tároló 
Táiolása: 
Fekvése: utcai 
Állapota: teljes felújítása szükséges 

Nettó alapterület: 101,0 lm 2 l Redukált alapterület:] 101,0 m2 

t--· A lakáshoz tartozó egyéb helyiségek: lm 2 

Adásvételi ár 

1.7. HASZNOSITHATÓSÁG 

.. 

Értékelés elve: Piaci érték meghatározása 

Figyelembe vett értékelési időtartam: 90 nap 
Értékelés fordulónapja: 2012. április 12. 

igény-, per- és tehermentes állapotban 

riaci érték PÉ 7 800 OOO Ft 

1.9. MEGJEGYZÉS: 

A 2012. április 12.-én kelt tuaJajdoni lap lll. része bejegyzést nem tartalmaz. Az ingallan igény. per és tehermentes. forgalom képes. Tulajdoni lap alapján a 
helyiség 101 m' területű. a bérleti szerződés szerint bérbeadott terület 83 m', helyszini felmérésünk alapján a helyiség tertilete 95,74 m'. A forgalmi értéket az 
ingaHan-nyilvántartásban feltüntetett adatok alapján határoztuk meg. 
Az alapszigetelés avultsága miatt, a felmenö falazaton vi>.esedés, salélromosság !átMtó. Az üzlethelyiség leljes felújításra szarul. A bérlö által a gázkanvektor 
áthelyezése 2011.-ben megtörtént, személyzeti szociális helyiségei is kialakított. a helyiség funkcionális kialakítása meglelelö. müszaki állapota gyenge. 

Készítette: 

Értékelés dátuma: 2012. április 13. 
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KőbányaiVagyonke~ze~l~ő~Z~R~t~·~--~~~~~--------------------------------~ 
1107 Budapest, Bihari u. 12/a. alagsor Hrsz.:38431/13/A/17 

2. INGATLAN ADATFELVÉTELI LAPJAl 
2 1 Megbízásí adatok .. 
Tulajdonos/Bérlő neve: LUMA Kereskedelmi és Venddéglátó Bt. 
Tulajdonos/Bérlő címe: 1107 Budapest, Bihari út 12/a. --
Tulajdonos/Bérlő telefonszáma 36209323924 
Megbízó neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Megbízó címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartó neve: 
Megbizó/Kapcsolattartó telefonszáma: 
Megbízás jelleqe: Bp. Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat megbízása alapján 
Értékelés célja Piaci érték meqhatározása 
Értékelt jog: tiszta tulajdonjog 
Értékelő cég neve: Kőbányai Vagyonkezelő ZR!. 
Értékelő cég címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. 
Értékbecslést készítette: Nikodém Károlyné 
Értékbecslést ellenőrizte: Hermann Ernő 

2.2. Szakértői tevékenység folyamata időpontja 

Megbízás tudomásul vétele 2012. március 20. 
Szükséqes dokumentumok átvétele 2012. március 20. 
Késés oka l 
Szemlével kapcsolatos időpont eqyeztetés 2012. április 6. 
Értékbecslés készült 2012. április 13. 
Újraértékelés * J• Csak aktualilálás eselén töltendö ki! 

2.3. Helyszíni szemle 

lszernlén részt vett(ek) ILUMA Ker. Vengdéglátó Bt. Tulajd~ Helyszíni szemle időpontjal201 2. április 12. 

l á 2.4. Megb z s tárgya, Ingatlan általános adatai 
Ingatlan címe: 11107 Budapest, Bihari u. 12/a. alagso~---
HRSZ.: ----

lakás: 138431/13/A/17 l --
Az értékelt inqatlan ielleqe (tul. lap szerint): üzlethelyiség 
Az értékelt inqatlan jelenlegi hasznosítása: bérbeadott helyiség 
Az ingatlan leggazdaságosabb hasznosftása: raktározás, csendes ipari tev1 

Tul. 
Tulajdonos(ok) neve hányad Bejegyzett jogok: Terhelések Pénznem Egyéb megjegyzés 
Budapest Kőbányai Önk r-_:!_0- !--- tulajdonjog 

-
-- --- --·-···~··"~·-··---·---

~--· 

Bejegyzett jogok: 
Bejegyzett haszonélvező: nincs ·-

Széljegy tartalma: níncs 

Az ingatlan fekvése: belterület l ngatlan lakottsáqa: l bérlő által lakott 
Bérleti díj nagysága (Ft/hó) 104.912,-Ftfhó Bérleti szerödés lejár: határozatlan idejű bérleti szerződés 

2.5. Ingatlan jogi értékelése: 

A 2012. április 12.-én kelt tuatajdoni lap lll. része bejegyzést nem tartalmaz. Az ingatlan igény, per és tehermentes, forgalom képes. Tulajdoni lap alapján a 
helyiség 101m' területű, a bérleti szerződés szerint bérbeadcll terület 83 m', helyszíni felmérésünk alapján a helyiség területe 95,74 m'. A forgalmi értéket az 
ingatlan-nyilvántartásban feltűnletett adatok alapján határoztuk meg. 
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest, Bihari u. 121a. alagsor Hrsz.:38431/13/A/17 
2 6 Telek adata! .. 
Telek l telekrész területe (m2

) l 
Telek tulajdoni hányad l 
Övezeti besorolása 

--~6 
Formája szabályos négyszög 
Beépítettsége szabadonálló 
Településen belüli elhelyezkedése Bihari út- Horog utca kereszteződésénél helyezkedik el 
Környező ingatlanok iellege társasházi 
Megközelíthetösége, tömegközlekedési 
elérhetösége szemé!ygépkocsi, autóbusz, villamos, tehergépkocsi, 
Határoló utca(k) burkolala aszfaltozott 
Telek tájolása l Lejtésviszonyok l sík 
Kerítés anyaga nincs 
Telken található növényzet utcafrontra épített lakóépület, védett növényzete nincs -
Szemétgyüjtés módja szeméttároló 
Környezeti ártalom, szennvezettség nem jellemző 
A telek általános megítélése utcafrontra épített lakóépület, védett növényzete nincs 
Ingatlan értékét befolyásoló egyéb körOimények 

Az alapszigetelés avultsága miatt, a felmenő fala-.aton vizesedés, salétromosság latllató. Az üzlethelyiség teljes felújításra szorul. A bérlő által a gázkanvektor 
áthelyezése 2011.-ben megtörtént, személyzeti szociális helyisége\ is kialakított, a helyiség lunkcionalis kialakítása megfelelö, rnüszaki állapota gyenge. 

2 7 Felépítmény lakás adatai '' ' 
Lakó és nem lakó egységek (albetétek) száma: 
Térszint feletti szinlek száma: 
Tárgyi lakó/nem lakó egyéQ fekvése: 

~~~~onban lévő részek megítélése 

Az ingatlan, lakás általános műszaki állapotának 
megítélése szakértői becslés alapjan 
Szoba(helységek)szám: 
A lakás komfortfokozata 
Legutóbbi felújítás időpontia 

A felújítás tárgyának megnevezése 
Műemlékvéde!em alá tarozik 

2.8. A lakás/nem lakás területi jellemzői 
l. szint 

alapt. 

Helyiség (m21 

üzlel~~~~~g 101 

helyiség 1. 
---~~- -·~--~~~-~· 

helyiség 2. 
iroda 
személyzetí mosdó ,_,_" ___ " ____ 
személyzeti WC 
férfi WC + előtér 
női WC + előtér .. 
raktár helyiség 

---· 

... 

loggia-, erkély-, terasz Korrigált ter. 
l-kal figyelembe véve 

loggía-, erkély-, terasz 
30%1-kal figyelembe véve 

l. szint összesen: 101,0 

3iharí_12a_LUMA 

-20 l t:pítés éve (pontos idöpont hiányában becsülendő): 11930-as évek 

3 l Térszint alattiszintek száma: 11 

utcai 
részleges felújítása szükséges 

teljes felújítása szükséges 
kettő raktár, kettő előtér, kettő WC, mosdó, tároló 

komfortos 
2011. 

a gázkonvektor áthelyezése megtörtént, egyéb !~lújítá~._n.~~....':!..())t 
nem 

Bm 
(m) Padlóburkolat Falburkolat 

2,75 ··--- -----

kerámialap festett ------
mozaiklap egyéb burkolat és festett --
kerámialap egyéb burkolat és festett 

mozaiklap kerámia burkolat és festett 

mozaiklap kerámia burkolat és festett "_ 
mozaiklap kerámia burkolat és festett 

--· 
mozaiklap kerámia burkolat és festett 

mozaiklap egyéb burkolat és festett --
---

·-

f---

nettó ter. 
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest. Bihari u. 12/a. alagsor Hrsz :38431/13/A/17 
ll szint 

Hel~iség ---.. ·-·-·· .. ~--~-~~-----

loggía-, erkély-, terasz 
30%1-kal figyelembe véve 

loggia-, erkély-, terasz 
30%1-kal figyelembe véve 

ll. szint összesen: 

Alapterület számítás 

üzlethelyiség 

Épületetek megnevezése 
Lszint 
ll. szint 

.. !Hasznos alapterulet összesen: 

alapt 
{m2l 

r--~---------

korrigált ter. 

Egyéb épületek területi jellemzöi· 

Eavéb épületek megnevezése ·-----

.. 
!Egyeb épuletek összesen . 

!Alapterület összesen: 

2 9 Felépítmény szarkezetei .. 
Alapo.:ás 
Teherhordó és téreJhatároló falak 
Födérnek 
Tetőszerkezet 

Bm 

--~-Jm) 

·----

nettó ter. 

Nettó 
alapterület 

m2 

101,0 

101 

Nettó 
alapterület 

m 2 

·----

101,0 

síkalapozás 
tégla 
vasbetonfödém 

Formája liapos 
---------·-·1SZ"9rl ____ 

Szarkezete vasbeton 
Talajnedvesség elleni szigetelés nincs 
Homlokzat vakolata-, burkolala sim í tolt, festett 

Padlóburkolat Falburkolat 

Egynernősített 

Egynemüsltésí alapterület: 
tényező: m2 

100% 101,0 

.. . .. .. 
Egynemus1tett alapterulet osszesen: 101! 

Egynernősített 

Egynemüsítési alapterület: 
tényező: m2 

Egynemüsitett alapterölet összesen: 101,01 

·--~···------

----
l Fedése l bitumenes lemez 

-----~-~-~------·-· 

Külső nyílászérők anyaga és- üvegezése-· fa, fém. egyrétegű üvegezés 
Árnyékolók nincs -----------
Belső nyílászárók anEI:@_és üvegezésa fa, összetett kialakítás 
Hőszigetelés jellege -
Akusztikai szigetelés íelleQe - -··------·--· 
Egyéb szakipari szerkezetek leírása -
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest, Bihari u. 121a. alagsor Hrsz :384311131A/17 
2.10. Közművek 

Elektromos ellátás van l 
Vízellátás közmühálózatos külön méröórával 
Me legvízellátás 

_R,---·-···-.. ··~~· .. ~··- ........ _, __ ,,_,,,_ 

·villanyboiler- -
Fűtés igázkenvektor 
Höleadó(k) konvektor, 
Szennyvízelvezetés közcsatorna 
Gázellátás van 

Egyéb ellátottság biztonságtechnikai berendezés, 
Felvonó az épületben nincs l 
Ep ü let körüli vízelvezetés, járda van J 
211 Mellékletek· 

Térképi részlet a vizsgált ingatlan környékéről 1db 
Hivatalos térképmá sola!, helyszínrajz 
Tulajdoni lap 1db 
Alaprajz( ok) (szintenként} 
Fényképek 14db 

l --
--

3. INGATLAN PIACI ÉS HITELBIZTOSÍTÉKI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

3.1. PIACI ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK ELEMZÉSÉN ALAPULÓ ÉRTÉKELÉS 
Település Szoba- Funkció Komfort- Állapot Hasznos Ki nálali l Eladási Egyéni Fajlagos 

Budapest (helyiség· ) fokozat alapterület ár korrek- ér 

szám m2 Ft Tipusa ci 6 FUm? 

Kínálali árak alkalmazása esetében 10%-os korrekelót alkalmaz a számítási táblázat a fajtagos érték meghatározésakori 

Füzér u. üzlethelyiség átlagos 130 13 900 OOO k 1,00 96 231 
re Q ionális városközpont Uzlethelyiség felújltott 110 13 970 OOO k 0,95 108 585 
Pongrácz út üzlethelyiség allagos 118 18 500 OOO k 0,90 126 992 

!Fajlagos atlagár: 110 602! 

Korrekciós tényezők (a 30 %-ot meghaladómértéket külön indokoini kell): 
Korrekciós l Értéknövelő/csökkentő tényezők 
tényező 

% A 30 %-ot meghaladómérték indokiása 
területi elhelyezkedés miatt: -5% 
alagsori elhelyezkedés miatt: -5% 
vizes, salétromos helyiség: -15% 
műszaki állapot miatt: -5% 

-- ~··~-·-·--

.. 
!Osszes korrekctó: -30% J -33181! 

jMódositott fajlagos piaci ár, alapérték: 77 40o l 
Következtetés 

l'''""•'>'''_g ________ . __ 1_o_1_.o__:_~:.:.,~,-------------
IBecsOlt valós piaci érték piaci összehasonlítás szerint, összesen: 7 800 OOO Ftj 

3 2 KÖL TSÉGALAPÚ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER 
TelepOlés Funkció Közművesítés Telek Kínálat! l Eladási Egyéni Fajlagos 

Budapest területe ér korrek· ár 

ml Ft Típusa ci ó Ftlm' 

Kinélali árak alkalmazása esetében 10%-os korrekelót alkalmaz a számítási táblázat a fajlagos érték meghatározásakor! 

____ .. ___ ,_ 
·---~ •w-

l-· 
·-- --·-·-·---__ .. 

Fajlagos átlagár: J 
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest, Bihari u. 12/a. alagsor Hrsz.:38431/13/AI17 

Korrekciós tényezők {a 30 %-ot meghaladómértéket kűlön indokoini kell)· 

Korrekciós 

Értéknövelő/csökkentő tényezők 
tényező 

% A 30 %-ot meghaladó mérték indokiása 

!összes korrekció: 

IMódosított fajlagos piaci ár, alapérték: 

ősszes telekrész 

Irelek l telekrész területe 

jTelek(rész) becsOlt valós piaci értéke piaci összehasonlítás szerint, összesen: 

Az épűlet jelenkori értékének meghatározása Készültség· 

Fizil<ai/ 
Vagyonlelem Terüle l Fajlagos költség Számított érték befejezetlenség 

m2 FUm' Fl % 
üzlethelyis 101 ,O 100% 

100% 
100% 

.. 
!Felépítmény koltseg alapu erteke: 

Ieeesült valós piaci érték költség alapú értéke összesen: 

La kas 
O% 

Avultság 

Funkcionális 
% 

O% 

Környezeli 
max.:20% 

% 

O% 
Piaci 

helyzet 
miatti 

módosíló Korrigalt, számított 
tényező érték 

% Ft 

100% 
100% 
100% 

3.3. HOZAMSZÁMÍTÁSON ALAPULÓ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER 
Település Sz oba- Funkció Komfort- Állapot Hasznos Havi Egyéni Fajlagos 

Budapest szám fokozal alapterület Bérleti dij korrek- ár 
m' 

r--
ci ó FUhó, m2 

Ft/hó Tipusa 

Kínálali árak all<almazása esetében 10%-os korrekelót alkalmaz a számítási táblázat a fajlagos érték meghatározásakor! 
Allomás u. üzlethelyiség átlagos 29 50 OOO k 0,90 1 397 
Halom u. üzlethelyiség újszerű 35 65 310 k 0,95 1 595 
Vaspálya u. uzlelhelyiség átlagos 34 35 OOO k 1,00 926 

!Fajlagos allagar: 1 3061 

Korrekciós tényezők (a 30 %-ot meghaladómértéket külön indokoini kell): 
Korrekciós 

Értéknövelő/csökkentő tényezők 
tényező 

% A 30 %-ot meghaladó mérték indokiása 
alagsori elhelyezkedés miatt: -5% 
alapszigetelás avultsága miattí falnedvesedés --r-----·-:1_~~ 
műszaki állapot miatt: -5% 
területi elhelyezkedés miatt: -5% A Billari lll -Horog utca sarkán elhelyezkedő, nagyméretii, utcai 

helyiség mérete miatt: , ___ _:J_Q."6_ 
bejáratú, alagsori helyiség. A felmenő falon vizesedés, 
salétromossag látható. A helyiség felújítandó, gyenge müszaki 
állapol ti. 

!összes korrekció: -40%! -5221 

jMódosított fajlagos bérleti díj, alapérték: 783) 
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest, Bihari u. 12/a. alagsor Hrsz.:384311131AI17 
Funkció üzlethelyiség 
Kiadható alapterület m2 l 101,0! l 
Bérleti díjak 

Fllm2 ,_r_,,~,-·,--T·,-------·-·-·7a-3r-·---T--7831--T-"---~ Havi fajlagos bérleti díj: 
Havi bérleti díj Fllegys. 79 083 
-":--" -- "_, --r--
Eves bérleti díj: Fllegys. 948 996 
Begyűjtési veszteséQ 8,0% 8,0% 8,0% 
Éves bruttó bevétel Fllegys. 873 076 

Veszteségekkel csökk. bevétel Fllegys. 873 076 
Havi bérlőre át nem hárított költs. 5,0% 5,0% 5,0% 
Évi át nem hárított költségek Fllegys. 43 654 
Nettó bérleti bevétel Fllegys. 829 423 
Tőkésitési kamatláb (d) l 
megtérülési ráta: 10,0% 10,0% 10,0% 
Becsült piaci érték Fllegys. 8 300 OOO 

!Becsült p1act érték bevétel szennt összesen: 8 300 OOO Ft! 

4. VÉGSŐ (SÚLYOZOTT) PIACI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 
Súlyozás 

Piaci érték piaci összehasonlítás szerint összesen: 100% 
Költséglalpú érték összesen: O% 
Hozamszámitáson alapuló jelenérték összesen: O% 

. ' IPtact ertek 

7 800 OOO Ft 

O Ft 

O Ft 

7 800 OOO Ftj 

Értékelés elve: piaci-, hozam", a lapú megközelítés J Figyelembe vett érték: piaci·, 

Figyelembe vett értékelési időtartam: 90 nap 

A meghatározott értékek igény-, per és tehermentes állapotra vonatkoznak AKTUÁLIS 
Piaci érték PÉ 7 800 OOO Ft 

- Megváltás i korrekció, hatályos önkormányzati rendelet alapján (lakás eselén max.FORG.ÉRT.75%·a) 

- Műszaki helyreállítás kalkulált mértéke, forgalmi értékhez viszonyítottan. 

- Egyéb korrekciós tényező. 
" 

Összes korrekciós érték: 

Bérleti jog megváltásának kalkulált értéke: 

Készítette: 

Értékelés dátuma: 2012. április 13. 
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1. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET 
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Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. 
1107 Budapest, Bihari u. 12/a. alagsor 
A szemle idöpontja: 2011. február 3. 

Fényképmellék!et 

,',,'!: 
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doni lap 

Hrsz.: 38431113/A/17 

J térkép 
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Nem l::ritele.s nüaj doni lap 

Budapesti l. sz>Írrtú Körzdi Fó ldhival'al 

Budapc'<t,Xl.,Budafokiút59 1519 Pf :415. 

BUDA!' :EST X. KER. 

Nclll Jljj,,Jes tuilljrnni lap • Teljes mii.milli 

Mcgrmddts sz.:im: 80 00004/185883/20 12 

2012.04.12 

Nem hiteles tulajdoni lap 

Old~l: l/l 

Beltel:iilet 38431/13/A/17 helyr.aj.:ö szám 
~~~--------------------------~~~~------

l.lú'J BUD.i\PE!ST X.KE!R. Bihari utca 12. A. alagaor. 

l. A-.:: egy.éb ónálló ing.1;1.tlan a.datai: 

ihle th<> l y is ég 
e~jegyzó hat~rozat: 

terl:ilet.: azóbá.k s-.::á.rna 

rn2 egé:-n./f~l 

lúl o 

l bojegy•6 határo•at: 500010/1~66/1198/98.04.20 

I. R !CS Z 

e:s:z.ll1tZl_ hányad 

121/1000 

Az aLapi tó okit.- at s?..~r.int ho~·l.ál:<'lrto~ó m!!llékh~lyis~gek. 

ll.RÉSZ 
l. tlllajdoni td111:,•acl: l/l 

b~jegyzö hatArozat, érkez~ai id&~ 2llB26/l994.X.úG_; 
jogclm: e1:~d.;:t.l. f~lv~tel 

jog.Ul.ás: ttJ.lajdonos 

n~v: X.KER. ÖNI<ORN.liJ:1tz::w 

eim: 1102 BUDl'.PES'l' X.Kii.R. Szent l,.iszló t&• 29 

Nem ln teles tuJajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 
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