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BUDApEST r6vAnos xvr. xsRUr-rrr oNxonuANyzAT
.q,LpoLGARNTESTERE

Kdszalt a 20l7.november 15. napjan tartand| Kt. tilisre!
Kdsz[tette: M ller Kinga Intdzmdnyi lroda irodavezetd

Handelnd Kiscelli tignes vagtonhasznositdsi tig/intdzd

T:i rgr': Javaslat a Budapest XVI. keriilet, Krenedits
Srindor u. 3. szim alatti. 109941 hrsz-t
ingatlan drtdkesitds6re, a vagyonrendelet
m6dositiisiira, valamint a Corvin Miivel6d6si
Hdz alapit6 okirat6nak m6dositiis6ra

Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Az 1161 Budapest, Krendeits Siindor u. 3. szim alatti, 109941 hrsz-ri, kivett szinhiiz
megnevezdsti, 849 m'z teriiletii ingatlan a Budapest F<ivaros XVI. kertileti Onkormdnyzat
tulajdona. A tulajdoni lapon a 109954 hrsz-ri ingatlan mindenkori tulajdonosrit gazltvezetdsi
szolgalmi jog illeti meg.
Az ingatlan a vagyonkataszterben korliitozottan forgalomkdpes vagyon, a Corvin Miivel<jddsi
Hiz alapit6 okirat6ban telephelyk6nt nyilventartott.
Az ingatlan az )nkormAnyzat tulajdon6ba 2008. 6vben keriilt. dvezeti besoroliisa L4-
XVVSZ3 (Nagytelkes, szabadondll6 bedpit6si m6d szerint bedpithetti lak6tertilet).

Az ingatlanon 3 dptilet talAlhat6, a kdtszintes, oldalhatdron 6t16, 528,84 m, tertiletri szinhlz, a
21,91 m2 teriiletti volt gondnoki lakiis, valamint a tlizel6tiirol6 6s rakt6r.
Az ingatlan Rikosszentmihiilyon. a Riikosi [thoz k<jze[, a csalildi hiizak kcizrjtt hetyezkedik el.
In frastrukru16l i s el ldtottsriga j6.
A tetek n6gy oldalr6l kdrbekeritett, vizzel, villannyal, gizzal rcndelkezik, jelenleg azonban a
k6zmrivek az dpiiletr<il lekdtdsre kertittek.
Az dptilet 1995-ig Vil6g mozi ndven iizemelt, 2012-ig szinh zkdnt miikdddtt. Jelenleg iires,
haszn6laton kiviili.
Az 6piilet az 1960-as dvekben 6piilt, mind a ftldszint, mind az emelet elhanyagolt, beiiziisok
tapasztalhat6k, iillagmeg6viis nem tdrtdnt.
A ftildszinti falak 30 ds 40 cm vastagok, a belso padl6szint 75 cm magasan van, a

belmagassiig 6 mdter, a tet6 hagyomiinyos fa szerkezetii. A termekben a padl6burkolat
metlachi 6s pvc burkolat. A nyikiszrir6k f6m anyagriak, az ablakok hevedertokos
kialakitrisriak. Az 6piilet komplett fehijit:ist ig6nyel, jelen 6llapotban nem bektilttizhet6.

Az ingatlanra drt6kbecslds k6sziilt. Az drtdkbecsl6s szerint az ingatlan forgalmi 6rtdke:
58.678.000,- Ft. (1. szrimrl mell6klet)
Az ailtalinos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007.6vi CXXVII. t6rv6ny 86. $ (l) bekezdds j) ponda
szerint az drtdkesit6s mentes az ad6 al6l:

,, mentes az add al6l:
j) a bedpitett ingatlan (ingatlanrdsz) is az ehhez tartozi fdldrdszlet drtdlcesitdse, kivdve annak
a bedpitett ingatlannak (ingatlanrisznek) ds az ehhez tartozd fbldrdszletnek az drtdkes[tdsdt,
amelynek
ja) els6 rendeltetdsszerii haszndlatbavdtele mdg nem firtdnt meg; vagl
jb) elsd rendeltetdsszerff haszndlatbavitele megartuint, de az arrajogosit6 hat6sdgi engeddly
jogerdre emelkeddse vagy haszndlatbavitel tudomdsulvdteli eljdrds esetdn a
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haszndlatbavdtel hallgardssal tortdnd tudomdsul vdtele ds oz drrdkesitds ktizt;tt mdg nem telt
el 2 iv; "

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t6rv6ny rendelkezik an6l, hogy
1.i $
,,(1) Tdrvdnyben, valamint a helyi )nkormdnyzat tulajdondban dll6 nemzeti vag)on
tekintetdben tomdnyben vagt a helyi dnkormdnyzat rendeletdben meghatdrozott drtdkhatdr

felelli nemzeli vagton tulajdonjogdt dtruhdzni - ha firvdny kivdtelt nem tesz - csak
versenyeztetis iltjdn, az dsszessigdben legeldnydsebb ajdnlatot tevd rdszdre, a szolgdltatds ds

e llenszolgdl t atds dr td kar dnyos s dgdval lehe t.

(2) Nemzeti vagton tulajdonjogdt dtruhdzni lerniszeles szemdly vagt dtldthatd szeryezet
rdszdre lehet. "

Az Onkorm6nyzat vagyonrir6l ds a vagyontirgyak leletti tulajdonosi jogok gyakorl6sdr6l
sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelet
t6.s
(3) ,,A korldtozottan forgalomkipes vag)ontdrg)ak elidegenirisdr1l, megterhel4sdrdl,

gazdasdgi tdrsasdgba, nonprofit tdrsasdgba, egtes letbe tortdnd bevitelirdl, illene
egtdb mddon t1rtdn6 hasznositdsdr6l - a (1) ds (10) bekezdisekben valamint a 19. $-
ban ds a 22. i (5)-(8) bekezddsdben, valamint a 26-26/8. $-ban foglaltak kivdteldvel

- drtdkhatdrt6l /iiggetleniil a Kdpvisel6-testillet dafi. "

Mint el6terjeszt6 javasolom az ingatlan nyilviinos egyfordul6s pAlydzal ftjAn tdrtdn6
drtdkesftds6t az 6rt6kbecsl6sben meghaterozott forgalmi drtdken.
A Krenedits Siindor utca 3. szdm alatti, 109941 hrsz-l ingallan a vagyonkatasaerben
korkitozottan forgalomkdpes vagyonkdnt nyilventartott. Ha a K6pviselo-testtilet fgy ddnt,
hogy az ingatlant drtdkesiti, akkor a ddntdst megel<iz6en a vagyonkatasaerben iizleti
vagyonn6 kell minositeni. (2. szimt mell6klet)
Mivel az ingatlan a Corvin Miivel6ddsi H6z alapit6 okiratiiban telephelykdnt nyilvdntartott, az

drtdkesit6st megel6z6en az ingatlant, mint telephelyet ki kell venni az int6zmdny alapit6
okiratrib6l. (3. szdmf mell6klet)

A jogalkotrisr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrv6ny (Jat.) I 7. $-6ban foglalt elcizetes

hatrisvizs96lat 6sszefo glal6sa:

A v6grehajtds felt6telei:
A rendelet-tervezet az Onkorm6nyzat sz mdta minim6lis tdbbletfeladatot jelent

A trirsadalmi hat6sok tisszefoglal{sa:
A rendelet-tervezetnek a tarsadalomra nincsen kimutathat6 hatiisa.

Tdrsadalmi ktilts6gek:
A rendelet-tervezet a tdrsadalom szhm|ra nem jelent kdltsdget.

Kiilts6gvet6si hatrlsok:
A rendelet-tervezet kdltsdgvet6si tdbbletkiadAssal nem jrir.

Eg6szs6giiryi hat6sok:
Nincsenek kimutathat6 eg6szs6giigyi hat6sok.

Kiirnyezeti hat6sok:
Nincsenek kimutathat6 kdrnyezeti hatdsok.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjeszt6s tfrgyrlban diinteni
sziveskedjen, 6s a rendeleti, valamint hatdrozati javaslatokat fogadja el!
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Rendeleti javaslat: Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel<i-testiilete
megalkotja az Onkormrinyzat vagyoniir6l 6s a vagyontiirgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlisr6l sz6l6 24/2009. (VI. 25.)
dnkormrinyzati rendelet m6dosit6srir6l sz6l6 ...12017. (... ...)
dnkormiinyzati rendelet6t.

(Elfogaddsa min6sitett sz6ttibbsdget igenyel az SZMSZ I S. g (2)
bekezdds a) pontja alapj6n)

Hat6rozati javaslat I.: Budapest F6vdros XVI. keruleti Onkormdnyzat K6pvisel6+esti.ilete
a Corvin Miivel6d6si HAz alapit6 okiratrit az el6terjesztds 3. szdmfr
melldklete szerint m6dositja.

A K6pvisel<i+estiilet lelk6ri a polgiirmestert a hatArozat alapj n
k6szitett m6dosft6 okirat aliiir6srira, valamint a m6dosit6 okirat 6s
az egysdges szerkezetri alapit6 okirat Magyar Allamkincstiirhoz
val6 megkiilddsdre.

Hatarid6: 201 7. december I 5.

Felel6s: Kovdcs Pdter polgdrmester
(Elfogaddsa minrisitett tdbbsdger igdnyel az SZMSZ 18. g (2)
bekezd6s e) pontja drtelmdben)

Hatdrozati
II.:

Budapest, 2017. november 6.

A k6pvisel<i-testtlet felkdri a polgarmeste( a PdlyAzati felhivds
kiinisrira.

Hat6rid<i: 2018. december 31.
Felel6s: Koviics Pdterpolg6rmester
(elfogad6sa egyszeni sz6tdbbsdget igdnyel)

,t(
.L1o cp. r 

---Dr. Csomor Ervin
alpolgrirmester

javaslat Budapest F6vdros XVI. ker0leti Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete
rigy ddnt, hogy a Budapest F<iviiros XVI. kenileti Onkormiinyzat
tulajdonrit kdpezri Budapest XVI. keriilet Krenedits Siindor utca 3.
szim alatti, 109941 hrsz-ir, kiveft szinh6a megnevezdsii ingatlanr
nyilviinos egyfordul6s piilyiuat rltjrin 6rt6kesiti. A K6pvisel<1-testUlet
az ingatlan forgalmi drtdk6t nett6 58.678.000,- Ft-ban hatirozza
meg, mely egyben a kikiriltdsi rir.
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Liittam:

[^ "1
Ancsin Laszl6 '

jegyz6 
fa

Az el6lerjesztds melldkletdt kdpezi :
l. TML Design Kft. eltal kdszitett drtdkbecslds
2. rendelet-tervezet az Onkorm inyzat vagyonir6l 6s a vagyontiirgyak leletti tulajdonosi

jogok gyakorl6sar6l sz6l6 24/2009. (VL 25.) rendelet m6dosit6sar6l
3. Corvin Miivelod6si HAz alapito okirat6nak m6dositrisa

T6rgyal6sra kijeliilt bizottsdg: Gazdasrigi ds Pdnziigyi Bizotts69
Kulturiilis es Sport Bizortsag
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M E G B IZO
Budapest XVI keriileti 0nk.

1163 Budapest
Havashalom utca 43.

K E S Z i T6

Tttt Destcl Krr.
2220 VEcsEs, TllitAs urcA24.

lanforgalm i

rt6kbecsl6s
lngat

6t

Szinh6z

!l

1161 Budapest, Krenedits Shndor utca 3.
Hrsz.: 109941



Megbiz6:

Megbiz6s t6rgya:

K6szitette:

Nyilatkozat:

1161 Budapest, Krenedits S6ndor utca 3., hrsz: 109941 sz. alatti szinhiiz
forgalmi 6rt6kbecsl6s6nek elk6szit6se.

Tml Design Kft.
2220 Vecs6s, Tamds utca 24.

A forgalmi 6rt6kbecsl6st az 6rv6nyes rendeletek 6s irdnyelvek szerint k6szitet-
trik. Az 6rtekel6shez semmif6le egy6ni vagy uzleti 6rdektink nem f[z6dik. A
benne szerepl6 adatok a megbiz6 adatszolg6ltat5sSn 6s a helyszini szemre-
v6telez6sen alapulnak-

Budapest F6viros XVl. kertileti Onkorm6nyzat
'l 163 Budapest, Havashalom u.43.

? -._
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1(l.t

2017.
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r r!!lIll (tl
Jrilius 7.
2:',::::! :1-ii,llca2l,

l::r'iarat19'2'll
ir,:. 5rt0!091'11313070

T6th Mih6ly Levente
Ugyvezeto lgazgat6

Tml Design Kft.

Oldal:2

INGATLANFORGALMI ERTEKBECSLES 1161 Budapest. Krenedits Sendor utca 3. hrsz:109941

Tcirzslap



Ert6kbecsl6 szak6rt6:

ALAiROLAP

1
T6th Mih6ly Levente

okl.6pit6szm6rnok
kamarai sz:13-0852

ingatlankozvetltoi nevjegyzeksz: 455

Oldal:3
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TARTALOM JEGYZEK

TARTALOMJ E GYZT,K

IV. AZ INGATLANNAL KAPCSOLATOS TERHEK



EnrExelEsl tcAzoLAS

Helyrajzi szAm
Telek terulete:
Megnevez6s:

109941

A re6lisan becsult nyilt piaci forgalmi ertek kiindul6sak6nt szolg6l b6rmely Lizleti
c6li megdllapod5shoz. A v6gleges 6rteket csak piaci versenyeztet6ssel lehet
meg6llapitani. A szak6rt6i v6lem6ny az adott idoszakban rendelkez6sre dll6, ka-
pott dokumenteciokon, inform6ci6kon, adatokon alapul. A feltetelek, az adotts6-
gok, a m6retek, az 6llag 6s az 6llapot, funkci6, stb. vdltozdsa, m6dosul5sa ese-
t6n [j ertekbecsl6s k6szit6se szUksegeS. A szakv6lem6ny a keltez6st6l sz6mitott
hat h6napig 6rv6nyes. K6s6bbi felhaszn6l6s eset6n az 0j 6rt6k nem sz6mithat6
az infl6ci6s rdt6val novelt osszeggel, az 6rt6kbecsl6st ez esetben aktualiz6lni
kell.

A vonatkoz6 okm6nyok, a piaci viszonyok tanulm6nyoz6sa utdn a helyszini bej6-
r6s 6s az 6rt6kel6si sz6mit6sok alapj5n megdllapitjuk, hogy a jelenlegi piaci felte-
telek mellett a targyi ingatlan val6s 6rt6ke a piaci osszehasonl[t6 6rban mutatko-
zik meg.

Az ingatlan tehermentes forgalmi 6rt6ke 58.678.000,-Ft,
azaz otvennyolcmilli6 hatsziizhetvennyolezer Forint,

A fenti <isszeg nett6 <isszeg(fel6pitm6ny miatt 5famentes)!

Budapest, 2017 . Jllius 7
T6th Mih6ly Levente

Okl. lngatlan 6rtekbecslo

Oldal:5

lngatlank6zvetit6i n6vjegyz6ksz: 455.

INGATLANFORGALMI ERTEKBECSLES 1161 Budapest. Krenedits sandor utca 3. hrsz: 10gg41

A mai napon Budapest F6viros XVI. keriileti 6nkorminyzat megbizds6b6l el-
vegeztuk a tulajdon5ban l6vcj, 1161 Budapest, Krenedits S5ndor utca 3. utca,
hrsz.: 109941 sz. sz6m alatti szinhdz forgalmi 6rt6kbecsl6s6t.

Az inqatlan telekk6nwi adatai:

849,00 m2
Kivett szinhdz



1161 BUDAPEST KRENEDITS SANDOR UTCA 3.
SZINHAZ

FORGALMI ERTEKBECSL Ese

t. el6zrrEHver

A Budapest F6v6ros XVl. kerUleti Onkormdnyzat megbizta t6rsasSgunkat a
tulajdon6ban 16v6, fenti ingatlan forgalmi 6rtekbecsl6s6vel.

2017. Sprilis 21-6n helyszini szeml6t tartottunk, kiz6r6lag m(szaki szemre-
v6telez6ssel 6rt6keltuk az ingatlan 6llag6t, t6j6koz6dtunk a vdroson beltlli el-
helyezked6s16l, mtszeres, felt6rAsos, roncsol6sos, diagnosztikai vizsgblato-
kat nem v6geztiink.

A feliilvizsgdlat elk6szit6se sor6n felhasznSltuk a helyszinen szemrev6tele-
z6ssel tapasztaltakat, az ingatlan jelenlegi tulajdonosa 6ltal megadott infor-
m6ci6kat.

Vizsgdrlatunk a foldterilletre, a rajta lev6 6pUletre terjedt ki. Munk6nk sor6n
nem vizsg6ltuk az 6rt6kelest k6ro vagyoni helyzet6t, igy az ertekelt eszkdzok
fo116sdt 6s az eszkozoket terhel6 esetleges k6telezetts6geket sem.

A megbiz6 rendelkez6stinkre bocs5totta az ingatlannal kapcsolatos, birto-
kukban l6v6 2017.04.06-en kelt tulajdoni lap m6solat5t.

Cim:
Helyrajzi sz6m:
Megnevez6s:
Telek tertilete:
Ovezet:
Tulajdoni h6nyad

III. AZ INGATLA NOK TULAJDONI HELYZETE

IV. AZ INGATLANNAL KAPCSOLATOS TERHEK

1161 Budapest, Krenedits S6ndor u. 3.
109941
Kivett szinh5z
849,0 m2
belteriilet
1t1

A rendelkez6sLlnkre 6116 2017.04.06-en ket tulajdoni lap m5solatb6l kiolvas-
hat6, hogy az ingatlannak egy tulajdonosa van:

Wl. kertileti Onkorm1nyzat 1/1-ad tulaidoni h1nyad

A rendelkez6s0nkre 6116 2017.04.06-6n kelt tulajdoni lap lll. r6sze az alAbbi

bejegyz6st taftalmazzai
- Bejegyz6 haterozat, 6rkez6si id6: 44606/1985/1985.10.09
Egy6b g5zelvezet6si szolgalmi jog a 109954 hrsz-tl ingatlan mindenkori tu-
lajdonosa.
Az ingatlan tulajdoni lapj6n jelenleg sz6ljegyzet nem tal6lhat6'

0ldal:6
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II. AZ INGATLANOK NYILVANTARTASI ADATAI



V. MUSZAKI ADATOK MEGALLAPiTASOK

AZ INGATLAN KdRNYEZETE
Az 6rtekelt ingatlan term6szetben Budapest, XVl. kertjlet Rdkosszentmihdly
v6rosr6szen, a Krenedits Sdndor utcdban talalhat6, a Rdkosi 0tt6l 50 m6ter-
re. A k6rnyez6 lak6epuletek ovezeti besoroldrsa: L4-XV|/S23. Az ingailan
kornyezete kertv6rosias, jellemzoen csalddi hdzak epriltek, foldszintes 6s
tet6ter beepitessel. Az utak aszfaltozotl.ak, az utc6n 6s a telken belul gep-
kocsi parkol6si lehet6segek vannak. lnfrastruktur6lis ell6tottsdga j6 (bev6-
s5rl5si lehet6s6g, szabadid6s l6tesitm6nyek) 500-1000 m6teren belul, az
alapszint( ell6tottsdrg 1000 m-en belUl elerhet6, tomegkOzleked6ssel is
konnyen megkdzelitheto.

AZ INGATLAN RESZLETES MUSZAKI LEIRASA

A telek Ieiriisa
A vizsg5lt ingatlan egy nagyj5b6l teglalap alak0, enyh6n lejtos terepadott-
s6g0 telken helyezkedik el. A telek negy oldalr6l korbekeritett, hdrom ol-
dalr6l be6pitett, az ulca fel6 nyitott. Az 6pUlet el6tt j6rda, majd aszfaltos rit
van. Az udvarban g6pkocsi be5ll6si lehet6s6g van, a telek g6pkocsi behaj-
t6val rendelkezik. A telek villannyal, vizzel, csatorn 6val, gAzzal rendelke-
zik, melyek jelenleg az 6pUletbol mind ki vannak kotue. A telken 3 6pulet
tal6lhat6. A szinhSz 6pUlete, egy kis tUzel6anyag t6rol6 egy gondnoki la-
k5s. A gondnoki lak6sba nem tudtunk bemenni. Mink

Az 6pi.ilet leir6sa:
Az 6pulet 1995-ig Vil6g mozi n6ven mfikddott, majd megvett6k a b6rleti jo-
got 6s szinh6zkent 6s mozik6nt is hasznSlta a Holdvil6g Kamaraszinh6z
Kulturdlis Egyestilet. 2009-ben a XVl. keriileti OnkormSnyzat megv6s6rolta
a szinhAzal, 2012-ig m(kod6tt m6g a szinh6zkent. Az6ta zArya van.
A szinh6z az 1960-as 6vekben eprilt. K6tszintes, mind a foldszinti, mind az
emeleti szint elhanyagolt, fel0jitand6 5llapotri. Osszess6g6ben az epulet
komplett felujit6sra szorul. BeSz6sok tapasztalhatok, 6llagmegovds nem
tort6nik.
Tart6szerkezet:
Az 6pulet k6tszintes foldszint + emelet szintekkel rendelkezik. Az 6pulet va-
losziniileg beton s6valapokkal 6p0lt. A foldszinti teherhord6 falak 30 6s 40
cm vastagok. A bels6 vSlaszfalak vakolt vastags6ga 10-'15 cm kozott v6lta-
kozik. A padloszint a telekszinttol kb. 75 cm-rel ki van emelve, a belmagas-
s6g kb. 6 m. A nezot6r feletti fod6m betonrabitz dongaboltozat, a tobbi he-
lyis6gben...A tet6 hagyom6nyos 6csolt faszerkezetfi magas d5l6sszoggel,
palafed6ssel.
Burkolatok:
A foldszinten elhanyagolt Sllapotrl mettlachi 6s pvc burkolatok vannak. Az
emeleten pvc 6s mettlachi burkolatok cser6lendo 6llapotban vannak. A falak
belul vakoltak 6s festettek, a homlokzati vakolat koporoz6ssal k6szult. A
mosd6k 6s wc-6k oldalfalai csempe burkolatrlak. A nyil6sz6r6k fem anyagri
ajtok es hevedertokos kialakitiis0 ablakok, ajt6k, melyek eloregedett fest6-
s(ek. Az 6pulet helyisegeiben a term6szetes f6nyviszonyok megfeleloek.

0ldal:7
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Osszess6g6ben az epLilet komplett fel0jit6st ig6nyel, jelen 5llapotban nem
bekdltozhet6.

Oldal:8
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F0t6si rendszer, meleg vizell5t6s
Az 6puletbe a gAz be van vezetve. Kozponti g6zk6szul6k biZositotta a ra-
diStoros f0test. Ezen fe[]l talSlhat6 egy vegyes tUzel6s( kaz6n is., mely
nem volt r6kotve a radi5toros rendszerre. A haszn6lati meleg viz ell6t6s
elektromos bojlerrel biztositott. V6lhet6en a gepeszet 1 00%-ban cser6re
szorul.
Viz, csatorna k<izm fi
Az 6pulet vezet6kes vizhitl6zallal el volt l6tva, saj6t mer6vel. A csatornahS-
l6zatra rA van kotve.
GAzkozml
Az 6ptiletnek van gAz6rAja.
Elektromos rendszer
Az ep0let mfikod6 kisfesztlltsegf elektromos ellSt6ssal rendelkezik, van sa-
j6t m6r66r6ja. A falban l6vo csatlakoz6k, szerelv6nyek elavultak.
Egy6b felszerelts69
nincs.



Gondnoki lakis Beton 11.97 m2

Raktir Beton 6.19 m2

T0zel6anyag raktir Beton 20.01 m2

65.45 m2

A telken 3 epUlet tal6lhato. A szinh6z epirlete, egy kis tfizel6anyag t6rol6
egy gondnoki lak6s. A gondnoki lak6sba nem tudtunk bemenni.

Szintek N6v Pad16 a Nett6 teriilet
Foldszint

Fdldszint

Foldszint

Kiils6 6sszesen:

Szintek

FOldszint

Foldszint

Frild!zint

Fold5zint

Fdldszint

Fdldszint

Foldszint

Foldszint

F6ldszint

Foldszint

F0ldszint

F6ldszint

Foldszint
Foldszint

Folds?int

Foldszint
F6ldszint

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Emelet

Szinhiz tisszesen:

NEv PadlS anyaga Nettd t€riil€t
wc metlachi

zuh. metlachi

Ta kszer metlachi 0.99 m2

Oltoz6 metlachi 6.08 mZ

Folyos6 metlachi 81-46 mz

SzElfog6 metlachi
P6nztir vdnyeg 1.75 m2

kOzl. pvc 7.11 m)

Kdzl. 5.60 m2

kaz6 n L.?4 m2

lroda pvc 7.67 mz

GEp6szet 4.71m2
7.87 mZKazA^hez Beton

1.06 m2metlachi
226.50 m2N€z6t6r pvc

3.56 m2SzAlf0g6 metlachi
metlachi 1.01 m2

metlachi 43"49 m2EI6cs€rn ok

metlachi 2.66 m2N6i mosd6
metlachi 2.3?mzFFi mosd6

metlachi 1.O1 m2wc
szonyeg 53.16 rn2Erk6ly

metlachi 26.48 m2El6t6r
metl. 2.86 m2l(621.

PVC

metlachi 4.51 m2Tekercsel6

metlachi ,4-lA mzcEph6z
metl6chiRakir
metlachi 1.76 m2Wc
metlachi 2.86 m2K6zl.

523,8/m?

Minddsszesen:

Oldal:9
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Az 6ptilet helvis6qei:

FOldszint

F0ldszint

Foldszint

Foldszint

1.O5 mz

1.88 m2

5.29 m2

metlachi
Beton

metlachi

1L.49 t{t2lroda

2.51 mz



VI. AZ ERTEKELES ALAPJAT KEPEZO ELVEK SZAMITASOK

BEVEZETO

A vagyonert6kel6s sordn nemzetkozi 6s hazai gyakorlatban is a piaci 6rt6k
meghatdroz6sa a leggyakoribb 6s a h6rom ertekel6si modszer kozUl a megren-
del6 sz6m5ra a legpontosabb inform6ci6t nytjtja.

A piaci 61 6sszehasonllt6son alapul6 szSmlt5sok mellett az [jraelo6llit6si kolt-
s6gen alapul6 6s a hozamsz6mit6son alapulo szSmit6si m6dszer kolcsonosen
osszefugg egym6ssal. Az alkalmazSsukkal nyert adatok seglthetik az ingatlan
val6di, az ingatlanpiacon elfogadtathato piaci 6rtek6nek meghat6roz6s6t.

Jelen vagyon6rtekel6si feladatn6l a piaci 6r-osszehasonllt6son alapul6 m6dsze-
reket tekintettirk a legbiztosabbnak a sz6mlt5sok elv6gz6s6re. A piaci 6r ossze-
hasonlit6son alapul6 m6dszer fqezi ki legink6bb a tenlleti adotts6gokb6l (elhe-
lyezkedes, megkozelithet6s6g, infrastruktu16lis ell6totts6g, stb.) hasznosltdsi
lehet6s6gekb6l fakad6 elt6reseket, valamint mindezeknek a forgalmi 6rt6kre
gyakorolt hat6s5t.

A vizsg6lt ingatlann5l a haszn5latnak megfelel6 piaci 6rt6ket hat6roztuk meg,
v6ltozatlan funkcio felt6telez6se mellett. A piaci 6rt6k definici6ja az Eur6pai Ta-
nScsi irdnyelv( 49c), a TEGOVA 6s az EVS 2003 szabvSny szerint a kovetkezo:

,,A piaci eft6k az a becsllt 6sszeg, amelydft egy ingatlan az 6rtekel6s idopont-
jaban gazdAt cserdlhetne egy hajland6sAgot mutat6 elado 6s egy hailand6sAgot
mutato vev6 kdz6tt tisztesseges felt1telek mellett zailo tranzakci6 keret6ben
megfelell piacra bocsdt4st kdvet6en, amelynek sordn mindkdt f6l i6l informdl-
tan, k6rtiltekint6en 6s kEnyszer ndlktil cselekedett."

A piaci 6rt6k azt az erat )elenti, amely osszeg6rt egy vagyontdrgyban val6 6rde-
keltseg az ert6kel6s id6pontjiiban minden val6szinfis6g szerint eladhat6.

ERTEKBECSLES PNCI MEGK6ZEL|TESSEI

Az 6rt6kel6ssel 6s az 6rt6kel6si bizonyitvSnnyal kapcsolatos megjegyz6-
sek

Az ertekel6st vegzoknek nincs semmif6le 6rdekeltsege az ingatlanban, a jdv6-
ben sem lervezztk ilyen 6rdekelts6g megszez6s6t.

Semmif6le erdektink nem f0z6dik a jelen vagyon6rt6kel6 elemz6s t6rgy6t kepe-
z6 ngyh6z, p6rtatlans6gunkat semmi nem befolydsolja.

Legjobb tud6sunk szerint a jelen vagyon6rtekel6 jelentesben szereplo tenybeli
Sllitdsok - amelyekben, a vagyon6rt6kel6sben szereplo elemz6sek, v6lem6-
nyek 6s kovetkeztet6sek alapulnak - igazak 6s val6sak.

A vagyon6rtekel6s felsorolja az osszes olyan felt6telezest, kortilm6nyt, amely
befoly6solj6k az anyagban szerepl6 elemz6seket, v6lem6nyeket 6s k6vetkezte-
t6seket.

OIdal:10
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A felt6telez6sek 6s korl6toz6 felt6telek
Az 6rt6kel6st v6gzok nem v6llalnak felel6ss6get olyan k6sobb jelentkezo gaz-
das6gi, vagy mUszaki okok6rt, esem6nyek6rt, amelyek befoly6solj6k a sz5mit6-
sokban megadott 6rt6keket, az elemz6s meg6llapit6sait.

Nem nyilvSnitunk v6lem6nyt jogi 0gyekben. Az ingatlant tehermentes 6llapot
ban 6rt6kelttik.

Hason16 jelleg0 ingatlanok 6rt6kel6s6b6l, 6rt6kesit6s6b6l szirmaz6 ada-
tok
Piaci osszehasonlit6son alapu16 megkozelit6s szerint az 6r76ket tgy hal{rozzuk
meg, hogy az 6rt6ket osszehasonlitjuk olyan ingatlanokkal, amelyeket a kozel-
mfltban ert6kesitettek. E megkozelit6s alapjAt az adja, hogy egy ingatlan piaci
erteke kozvetlen osszefiigg a hasonl6 ingatlan megszerz6s6vel, kapcsolatos
kolts6gekkel.

A piaci osszehasonlitdson alapul6 megkozel[t6s eset6ben alkalmazott ossze-
hasonlit6 elemz6s a hasonl6 ingatlanok 6s a vizsgdlt ingatlan jogi, fizikai, elhe-
lyezked6si, gazdas6gi, stb. jellemz6iben mutatkoz6 k0ldnbsegeket vizsg6lja,
mikozben figyelembe veszi az adSs-v6tel idopontj6t, a v6s6rl6 6s az elad6 mo-
tiv6ci6it 6s az egyes ad6sv6telek p6nzrigyi felteteleiben mutatkoz6 kr-ilonbsege-
ket is.

A sz6mit6sokn6l figyelembe vett hasonl6 ingatlanok elad5si 5rait m6dosltani
kell annak 6rdek6ben, hogy megkapjuk azon 6ft6ket, amely abban az esetben
lett volna 6rv6nyes, ha az eladott ingatlan 6s az ert6kelt ingatlan lenyeg6ben
azonos lett volna.

Az ertekel6s kidolgoz6sa soren a fajlagos m2 eruk kialakit5sdn6l a kozelm0lt-
ban hasonl6 jelleg0 ingatlanok 6rtekel6sen6l illetve ertekesit6s6n6l elfogadott 6r
szolgdlt alapul. A korny6kbeli t6nyleges ingatlanpiac korlStozottsSga, a piacr6l
hiAnyz6 hasonl6 funkci6 6s szlnvonal[ ingatlanok adatai 6s a kodatozottan be-
szerezhet6 inform6ci6k miatt a hasonl6 adotts6g0 terUleteken taldlhat6 ingatla-
nok osszehasonl[t6 adatai alapi6n becsiilttik meg.

Az 6rt6kbecsl6sn6l figyelembe vettLik az ingatlan vSroson beliili elhelyezked6-
set, megkdzelithet6seget.

Ert6kntivel5 t6nyez6k
- nincs

E*6kcscikkent5 t6nyez6k
- Az 6ptilet felijit6si ig6nye

Az el6ny6ket 6s hdtrdnyokat egyUttesen m6rlegelve, az egyeb korvonalazott
szempontokat figyelembe v6ve, funkci6 v6lt6s nelktil az ingatlan tehermentes
nyilt piaci forgalmi 6rt6ke a kdvetkez6k6ppen becstllhet6:

Oldal:11
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OSSZEHASONLITO ADATOK

Osszesen

Piaci cisszehasonlito m6dszer

594

2
3

5

Telek telek m2
Ar {ezer

Fq Korrekci6

lc'!6ria utca 740 Kaizmovek a telken belill 53 783.8
Temdom utca 909 Katzmovek a telken belUl 51 900 57 095.7
J6zsef utca 1100 44 000 40 000.0
Telek itlao6r {FUm2} 50 293,?
korrekciri kinilati ir -10.0%

Epiile{0zlet} telek mZ

F elembevett 6r F1/M

€pulet m? {eze rf
F

45 300

Fajlagos iir
fUm2-telek

Rozsos utca 883 teliesen modern '169 000.0 129 368,4
RakosszentmihAy 1200 1000 i6 ellapotri 158 000,0 103 640,0
J6zsef utca 1165 980 befeiezetien Ui 158 000.0 107 373,0
Epiilet iitlaq6r (FUm2) 113 460,0

Konekciri

Konekciri mlszaki ,llapot -70,0% -79 4U.0
Figyelembevett 6r (FUm2) 34 038,0

Ertdkelend6 ingatlan Fiaci 6sszehasonlfteson alapuld forgalmi ertdke

tel€k m2 6piilet m2 SllapotEpiiler

594 58 678 000.0telek+6pl:letek

58 67& 000,0
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Fajlagos 6r
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39 800
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I

A Budapest F6viros XVl. kertileti Onkorm6nyzat megbizds6bol elvegeztuk a tu-
lajdon6ban lev6, 1161 Budapest, Krenedits S5ndor utca 3. utca, hrsz.: 109941 sz.
alatti ingatlan forgalmi ert6kbecsles6t.

Az ingatlan tehermentes forgalmi 6rt6ke 58.678.000,-Ft,
azaz otvennyolcmilli6 hatsz5zhetvennyolezer Forint,

A fenti <isszeg nett6 <isszeg(fel6pitm6ny miatt 6famentes)!

Oldal:13
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SZAKERT6I NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az 6rt6kbecsl6si tev6kenys6gemet a hat6lyos jogszab6lyi el6-
ir6soknak, szakmai, illetve szakirodalmi aj6nlSsoknak megfelel5en, a szakmai
6s etikai norm5k betart6sdval, lelkiismeretesen, legjobb tud6som szerint v6gez-
tem.

Ert6kbecsl6si tev6kenys6gtnk sor6n tudom5somra jutott szakmai es uzleti titkot
megorzom.
Legjobb tudSsom szerint minden adat, amelyet jelent6semben kozz6tettem,
helytSllo 6s pontos. 86r ezeket megblzhat6 forr6sb6l gytijt6ttem, nem v6llalok
sem garanci6t, sem felel6ss6get olyan adat, v6lem6ny vagy becsl6s pontoss5-
g66rt, amelyet mdsok adtak 5t r6szemre, s amelyet elemz6s elk6szit6seben
felhaszndltam.

Az 6rt6kbecsl6s 6rv6nyess6gi idej6t 180 napban adom meg, a v6ltoz6 inga!
lanpiaci viszonyok, az inflAcil 6s a jogszabSlyi keretek esetleges v6ltoz6sa mi-

att.

A szakv6lem6ny aktuSlis tulajdoni lappal egyijtt 6rv6nyes. A meg6llapitott for-
galmi 6rt6k 6ltal6rnos forgalmi ad6t tartalmazza. Minden jog fenntartva. A szak-
velem6ny on6ll6 szellemi termek, eg6sz6nek 6s r6szeinek m6s cel0 felhaszn6-
l6s6hoz, sokszorosit6s6hoz, stb Tml Design Kft. ir6sbeli hozzdlarulitsa sz[iks6-
ges.

T6th Mih6ly Levente
okl. 6pit6szm6rn6k

lngatlan6rt6kbecsl6

Keszrllt:

Mell6kletek:

sz. mel16klet:
sz. mel16klet:
sz mell6klet
sz mell6klet

2 p6ldSnyban

Fot6dokument6ci6
Tulajdoni lap m6solat
T6rk6pmSsolat
Alaprlz

1

1

1

2
3
4

4

2

ap
ap
ap
ap
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MELLEKLETEK

A szinhAz homlokzata Udvari bej5rat a gondnoki lak5ssal

SzinhAz oldalso homlokzata

Tuzel6anyag rakt6r 6pLilete K0ls6 rakt6r az udvari h6ts6 homlokzatn6l

Oldal:15
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G6p6szeti helyis6g, g6z6ra

P6n/.6r

Elektromos szekr6ny

Vegyes tiizel6s( kaz6n
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N6z6t6r

Mosd6+wc

H5ts6 kijdrat

El6csarnok az emeleten

Erkely
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ERIEKEECSLES

G6phdrz

Kozlekedo az emeleten

1161

G6ph6z

Emeleti wc
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E16terjeszt6s 2. mell6klete

Budapest F6v:lros XVI. keriileti 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
n017. (..........) tinkormrlnyzati rendelete

az Onkormrinyzat vagyonri16l 6s a vagyontrlrgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorkisri16l
sz6l6 2412009. (VI. 25.) tinkormf nyzati rendelet m6dositds:irril

Budapest F<ivriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete az Alaptcirv6ny 32. cikk
(2) bekezd6sdben kapott felhatalmaziis alapjrin, valamint az Alaptdrv6ny 32. cikk (1) bekezdds
e) pontjdban meghatarozott feladatk<irdben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

l.$

Budapest F6vdros XVI. kertileti Onkorm Anyzatnak az Onkormanyzat vagyondr6l es a
vagyont6rgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6s616l sz6l6 2412009. (VI. 25.) 6nkormiiLnyzati
rendeletdnek l. mell6klet6nek az alirbbi szcivegr6sze hat6lydt veszti:

(l) E rendelet a kihirdetdsdt kdveto napon ldp hatrilyba.

(2) E rendelet a bels<i piaci szolg6ltatdsok6l sz6l6, az Eur6pai Parlament ds a Tan6cs
2006 I 123 IEK ir6nyelvnek val6 megfeleldst szolg6lja.

2.S

Ancsin L:iszl6
jegzd

Kovfcs P6ter
polgdrmester

Hrsz clm Tip us Megnevez6s Alapter. Onk.
Tul.

Forgalom k6pess69

,, i 09941 Krenedits
Sdndor utca
J-

Kivett
szinhdz

Szinhdz 849 m': 100% Korlatozottan
forgalomkdpes"
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Altal6no. indoko16s

A rendelet m6dositiisrival az Onkormrinyzat vagyonrir6l ds a vagyontargyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorl6sr6l sz6l6 2412009. (VI. 25.) rendelet 8. $ (l) bekezddse alapj6n, egyes
vagyontargyak forgalomkdpess6g6nek megviiltoztatrisrir6l a Kdpviselo-testtilet d6nt a
vagyontiirgy valamely tipusba tdrt6no besorol6srira vonatkoz6an.

R6szletes indokol6s

l. $-hoz:

A megldvri vagyontArgyat forgalomk6pes flzleti vagyonnak min6siti.

2. g-hoz:

Ztr 6 rend,elkezlseket tartalmaz.
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El6terjeszt6s 3. mell6klete

0kirat szdma: M72 /201,7

M6dosft6 okirat

Az alapit6 okirat 1.2.2. ponqenak rendelkez6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s I6p:

,,telephelyei:

A corvin M(vel6d6si Hez a Budapest F6viiros xvl. kertileti Onkorm6nyzat k6pvisel6-
lgltilete 6ltal 2017. iiprilis 25. napii{n kiadott, A4/2017 szamri alapit6 okiiatiit az
iillamhAztart:isr 6l sz6l6 2ott.6vi CXCV. tiirv6ny B/A. g-a alapiiln -a......1iOt2.(XI.1S.) Kt.
hatarozatra figyelemmel -a kdvetkez6k szerint m6dositom:

telephely megnevez6se

t

2
1161 Budapest, Jenos utca 141-153.
helyrajzi szdm: 772222"

Jelen m6dosit6 okiratot a
alkalmazni.

tcirzskcinyvi nyilv;intart6sba tort6n6 beiegyz6s napjiit6l kell

Kelt: Budapest,2017. november 15.

P,H.

Koviics P6ter
polgdrmester

telephely cfme
1 163 Budapest, Thdkoly ir 13.
helyrajzi szAm: 1,007 42

SzentmihAly Kulturdlis Kozpontja


