SZÁNDÉKNYILATKOZAT
amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
(székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. képviseli: Molnár Gyula polgármester)
a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről az
B32 társasház
1111 Budapest XI. kerület Bartók Béla út 32., 4999 helyrajzi számú ingatlan
a továbbiakban: Társasház
-együttesen: Felek között az alulírott helyen az alábbi feltételekkel:
1) Társasház kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok:
-társasház közös tulajdonában lévő belsőudvar (XXXVII. 183,35 m2)
-szolgálati lakás (XXXIII. 55,81 m')
(a továbbiakban: ingatlanok)
2) Önkormányzat kijelenti, hogy a későbbiekben meg kívánja vásárolni az ingatlanokat. Társasház
kijelenti, hogy a későbbiekben el kívánja adni az ingatlanokat.
3) Jelen Szándéknyilatkozatot a B32 társasház az alábbi pályázaton történő indulás céljából írja
alá:
- „KMOP-2009-5.2.2./B" kódszámmal jelölt „Budapesti integrált városfejlesztési program —
Budapesti kerületi központok fejlesztése" elnevezésű, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
kiírt Európai Uniós pályázat, amely vissza nem térítendő támogatást nyújt a tervezett
programok megvalósítására.
Felek jelen szándéknyilatkozatot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés
után aláírták.
Budapest, 2009. december 23.
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Nevében
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B32 társasház
Közös Képviselő
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B32 rsashaz
Számvizsgáló Bizottsági Tag

B32 Társasház
Számvizsgáló Bizottsági Tag

B32 Társasház
Számvizsgáló Bizottsági Tag

Összefoglaló szakértői tábla

Belső tagok

Feladatkör

Név

Tevékenység

Polgármesteri
Kabinetfőnök

Sinkovicz
Judit

folyamatosan tájékoztatja a Polgármestert a Projekt
megvalósításáról;

Schreffel
János

feladata a Hivatal szervezeti egységei közötti koordináció
létrehozásán túl a polgármesteri vezetés számára történő
döntés-előkészítés; távolléte esetén helyettesíti a Szakmai
vezetőt

Projekt vezető

Szakmai vezető Kiss Attila

gondoskodik a városfejlesztési program szakmai
megvalósításáról; távolléte esetén helyettesíti a Projekt
vezetőt;

Szakmai referens

Bódis
Csaba

feladata a projekt operatív megvalósítása, a Projekt vezető
irányításával

Szakmai referens

Edelényi
Szilvia

feladata a projekt szintű kulturális programok,
rendezvények előkészítése, szervezése.

Program referens

Murányi
József

feladata a Projekt lebonyolításával kapcsolatos operatív
feladatok ellátása, a Projekt vezető irányításával

Pénzügyi vezető

Hőrich
Szilvia

feladata a projekt belső pénzügyi elszámolási rendjének
biztosítása, a támogatás lehívásához szükséges pénzügyi
technikai feladatok ellátása, a pénzügyi elszámolás
határidőre történő biztosítása.

Pénzügyi
referens

Molnár
Szilvia

feladata a Projekt pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos
operatív feladatok ellátása.
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Külső tagok

Feladatkör

Név

Tevékenység

Projektmenedzser

Molnár Tibor

városfejlesztő társaságon belül

Pénzügyi
munkatárs

Jobbágyné Hirt
Éva

városfejlesztő társaságon belül

Műszaki munkatárs

Horváth György

városfejlesztő társaságon belül

Önéletrajz
Személyes adatok
Név:
Születési idő:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:

Sinkovicz Judit
1979. június 25.
1115 Budapest, Fraknó u. 16/b.
06/20-579-51-41
sinkoviczj@freemail.hu

Végzettségek
1993— 1997
1998 — 2002

2004 -

Petőfi Sándor Gimnázium (Kiskőrös), magyar — történelem —
orosz fakultáció.
Vitéz
János
(Esztergom),
Tanítóképző Főiskola
művelődésszervező — kommunikáció szak.
Felnőttképzés és nyomtatott sajtó specializáció.
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli
Főiskolai Kar (Budapest), közgazdász képzés

Szakmai tapasztalat
2000. júniu - szeptember

Népszabadság Rt. (Budapest) — kü:ső munkatárs
Ktltüra rovat — oktatási részleg
Feladatom: anyaggyűjtés, feldolgozás, cikkek írása és az
informátorokkal való kapcsolattartás, kis- és mínuszos hírek
szerkesztése, sajtótájékoztatókon való részvétel, interjúkészítés,

2002. január — március

MOL Rt. (Budapest), Kompetencia-fejlesztési osztály,
Feladatom: nyelvi képzések előkészítése, megtervezése és
lebonyolítása, az osztály átszervezésében való aktív részvétel,
képzési támogatások dokumentálása,

2003. február -

Budapest Főváros Terézvárosi Polgármesteri Hivatol
Polgármesteri Kabinet — kabinettitkár
Feladatom: beérkező és kimenő telefonok kezelése, beadványok
nyilvántartása, levelezés lebonylítása, fogadóórák előkészítese,
programok koordinálása,

2007. április -

Budapest Főváros Terézvárosi Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet — kabinetvezető
Feladatom: polgármester személyes levelezésének kezelése,
programjainak koordinlásása,on-line fogadóóra lebonyolítása,
honlap kezelése, programok, rendezvények szervezése, kabinet
egyéb ügyeinek intézése,
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Nyelvismeret
Orosz
Angol

középfokú „C" típusú állami nyelvvizsga
alapfokú kezdő

Egyéb ismeretek
Számítógépes ismeretek:
Jogosítvány:

Windows x, Office x,
„B" kategória

Budapest, 2007. augusztus 13.

.5,5-kah_i_
Sinkovicz Judit

ÖNÉLETRAJZ

1951. április 10-én születtem Budapesten. Szüleim nyugdíjasok, apám asztalosként
dolgozott, két nővérem közül az egyik gyermekorvos, a másik pedig építész
üzemmérnök. Családommal a II. kerületben élek, két gyermekem van. Lányom
főiskolás (21 éves), fiam középiskolai tanuló (17 éves).
Az általános iskola után tanulmányaimat a budapesti Varga Katalin Gimnáziumban
folytattam, itt érettségiztem kitűnő eredménnyel. Városgazdasági üzemmérnöki
oklevelet az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Városgazdasági Szakán
szereztem 1973-ban, Budapesten.
Későbbi munkám, feladataim megnövekedett szakmai követelményei miatt úgy
gondoltam, tovább kell tanulnom. Második diplomámat a BME Építészmérnöki Karán
okleveles építészmérnökként kaptam 1996-ban.
Eddigi pályám során elsősorban a városrendezés, városfejlesztés és az építésigazgatás
szakterületein dolgoztam.
Első munkahelyem Komáromban a Városi Tanács Műszaki Osztályán volt, 1 év múlva
ugyanitt a Tervosztályt, 1977-től városi főmérnökként a Műszaki Osztályt vezettem.
1980-tól a Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztályán a budai kerületek
(I., II., XI., XII.) referenseként főleg városrendezési és településfejlesztési, valamint
építészeti kérdésekkel foglalkoztam.
1983-tól a Budapest II. kerületi Tanács Műszaki Osztályán osztályvezető-helyettes
főmérnökként, 1986-tól ugyanitt kerületi főépítészként végeztem a munkámat.
Igazgatási, építéshatósági, városrendezési és műemlékvédelmi, valamint beruházási
témákkal foglalkoztam elsősorban. Ebben az időben folyamatosan különböző
építészeti, szakmai zsűrik munkájában is részt vettem.
1990. márciusától részben egy fővárosi ösztöndíj keretében, részben pedig az NSZKban tevékenykedő vállalkozás müncheni kirendeltségén építésvezetőként dolgoztam.
Münchenben és környékén német megbízóknak építettünk lakásokat és középületeket,
Így a külszolgálat másfél éve alatt módom nyílt a német építési módszerek és
technológiák megismerésén túl - tanulmányozni a szövetségi építésigazgatási és
városrendezési gyakorlatot is.

%érni.
2.

1991. őszétől Magyarországra visszatérve a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozom
jelenleg mérnök főtanácsosként a Városrendezési Ügyosztályon, ahol a budai kerületek
(I., II., XI.,
referenseként városrendezési és építészeti kérdések tartoznak hozzám.
Munkám során nemcsak a Fővárosi Önkormányzat szakmai bizottságainak (elsősorban
a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság) döntéselőkészítési feladataival
foglalkozhattam, hanem az említett kerületek városrendezési tevékenységét is
megismerhettem és nyomon követhettem nemcsak koncepcionális kérdésekben, hanem
konkrét egyedi szakmai ügyekben is.
Egyúttal részt veszek a fővárosi Tervtanács és különböző építészeti tervpályázatok
Bíráló Bizottságának munkájában.
Megalakulása óta tagja vagyok a Magyar Építész Kamarának és 1998-ban a budapesti
Építész Kamara "küldöttjei" közé választottak.
Szerepelek a Budapesti Építész Kamara által vezetett Szakértői Névjegyzékben az
"építésügyi igazgatási" , valamint a "terület-és településrendezési" szakterületen.
Véleményem szerint a XI. kerület a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területe,
amelyet nemcsak morfológiai és egyéb adottságai, hanem a budapesti
városszerkezetben elfoglalt előnyös helyzete is indokolttá tesz.
A kerület városfejlesztésében és a meglévő városépítészeti értékek megőrzésében
sikeresen részt venni számomra izgalmas és érdekes feladatot jelent.

Budapest, 1998. december 29.

J nos
mérnök
1028 Bp., Kisgazda u.

ÖNÉLETRAJZ

Személyi adataim:
Név:
Családi állapot:
Lakcím:
Születési idő, hely:
Telefon:
E-mail:

Kiss Attila
nős, egy 19 éves leány édesapja
1022 Budapest Hankóczy J. u.. 21/b.
1946. 04. 23. Budapest
1-326-6552; 30-495-8763 (munkahelyi: 1-327-1244)
kiss.attila@chello.hu (munkahelyi: kissat@budapest.hu )

Tanulmányaim:

2001.
1980- 1982.
1980.
1974- 1978.
1950- 1964.

közigazgatási vizsga
filozófia szakosító
KSH Nemzetközi Számítkstechnikai Oktató és Tájékoztató Központ
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Közlekedési szakirány
Budapesti Piarista Általános Gimnázium

Tanfolyamaim:

2005.
2002.
1980.
1976.
1974.
1970- 1971.

közbeszerzési referens
minőségirányítási rendszert felülvizsgáló auditor
üzemeltetési vezető
számítástechnikai vezető
munkahelyi vezető, számítógépes termelésirányító
UNIVAC SPERRY RAM) rendszertervező, rendszerszervező, programozó (FORTRAN,
COBOL, általános), Bécs (Ausztria)

Munkahelyeim:
2001 -

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala BeruhA7.4si (és
Közbeszerzési) Ügyosztály, vezető fótanácsos, ügyosztályvezető közvetlen, beruházásiés közbeszerzési tanácsadó.
2001-2005. évek között - a teljesség igénye nélkül - a közbeszerzésekről szóló 1995. évi
XL. törvény hatálya alá tartozó 35 db nyílt-, 6 db nyílt előminősítéses-, 11 db hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos- és 5 db hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos-,
míg a 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó 7 db közösségi nyílt-, 1 db közösségi
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos-,12 db nemzeti nyílt-, 9 db nemzeti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos- és 30 db egyszerű közbeszerzési eljárás
lefolytatása, amely során a tevékenységem kiterjedt a felhívás és kapcsolódó
dokumentáció összeállításától a hatályos közbeszerzési törvény által ajánlatkérő részére
előírt valamennyi feladat teljesítésére az eljárás lezárásáig, illetve beruházások
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vonatkozásában az előkészítéstől az átadás/átvételi-, adott esetekben az utó-felülvizsgálati
eljárás befejezéséig.

2000.

CÉL Gazdasági Rt. - krízisüzletág igazgató. Nehéz helyzetbe került gazdasági társaságok
válságkezelése, reorganizációs folyamatainak menedzselése.

1991 -2000.

METALLOGLOBUS Rt. - főmunkatárs, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes vezető
tanácsadója, kereskedelmi osztályvezető
- beszerzési-, értékesítési-, piacelemzési-, javaslatok kidolgozása;
- országos kereskedelmi hálózat kiépítése, működtetése;
- kiemelt szerződések előkészítése;
- átalakulási- és privatizációs terv kidolgozása;
- logisztika, kontrolling.

1989- 1991.

Fegyver- és Gázkészülék Gyár - főmunkatárs, kereskedelmi igazgató vezető tanácsadója.
A vállalat átalakulási tervének kidolgozAsa, privatizáció előkészítése.

1984- 1989.

Ipari Minisztérium Kereskedelmi-, Ágazatközi-, majd Közgazdasági Főosztály
főmunkatársa
- társtárcákkal, hatóságokkal kapcsolatépítés, kapcsolattartás kootdinálása;
- gazdálkodó szervezetek piaci tevékenységének értékelése;
- export-import folyamatok elemzése;
- iparpolitikai döntések hatástanulmányozása;
- javaslatok kidolgozása a piaci helyzet javítására;
- importliberalizáció előkészítése, kidolgozása;
- K +F feladatokhoz szükséges szerződések előkészítése, projekt működtetése;
- részvétel a Tárcaközi Bizottságban (export-import jog, bel- és külföldi kooperációk);
- gazdaságélénkítő átalakulási-, privatizációs javaslatok, valamint ezek jogi- és financiális
hátterének kidolgozása.

1982- 1984.

COMPORGAN Rendszerház KV - témavezető rendszertervező. Importkiváltó
kooperációk számítógépes rendszerének tervezése, szervezése, üzemeltetése.

1969- 1982.

Volán Tröszt Elektronika - számítógép kezelő (1969), műszakvezető (1970), technológiai
csoportvezető (1972), termelésirányító (1979), programozó (1982).

1964- 1967.

Heim Pál Gyermekkórház — műtőssegéd.

Pályafutásom során megbízási szerződéssel különböző projektekben vettem részt, illetve vezettem,
úgymint:
2006 -

UNIO-BAU PROJEKT 2002 KI közbeszerzési tanácsadó.

2005.

DFT-Hungária Közbeszerzési Projekt Divízió Közbeszerzési Referensképzés felkért
előadója.

2004 - 2005.

Budapest Főváros Önkormányzatának oktatási intézmény-vezetői közbeszerzési
továbbképzése.
et UjbLida0
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1992 - 1999.

CARPET GLOBUS Kft. ügyvezető igazgató. Külkereskedelmi joggal rendelkező
lakástextil kis- és nagykereskedelem.

1990- 1991.

„FÉG" Pénzügyi- és Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató.
- számítástechnikai adatfeldolgozás;
- információ-, számvitel-, pénzügyi szolgáltatás;
- software-hardware fejlesztés.

1983.

Hídépítő Vállalat tanácsadója (pénzügyi- és számviteli folyamatok felmérése, új feladatok
specifikálása, beillesztése a vállalati folyamatokba).

1981.

KSH Nemzetközi Számítástechnikai Oktató és Tájékoztató Központ felkért óraadója.

1979 - 1981.

Négy Volán- (Nyíregyháza, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár) és az AFIT Vállalat
tanácsadója (számítóközpont-, SZMSZ- és ügyrend kialakítása).

1978- 1982.

Felkérésre (Tesco, Interag, Szerzői Jogvédő Hivatal) - összességében - mintegy két év
„szellemi export" (Ausztria, NSZK).

Szak-társasági tagságom:
2003 --

Magyar Közbeszerzési Társaság ajánlatkérői szekció.

Szak-névjegyzésem:
2005 --

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó.

Szakirodalmi publikációim:
1978.

Távolsági fuvarfeladatok számítógépes kapcsolásának lehetőségei, és az ezáltal elérhető
országos szintű önköltség megtakarítás kimutatása (KÖZDOIC, 8 ív terjedelem).

1977.

Számítógép kezelők és programozók kézikönyve (KÖZDOK, 20 ív terjedelem).

1976.

Általános számítástechnikai ismeretek (KÖZDOK, 18 ív terjedelem).

Egyéb:
- magas szintű számítástechnikai felhasználói tudás (Word, Exel, Access);
- német nyelvtudás (kommunikációs szint).
Személyes tulajdonságaim:
- önállóság;
- sokéves vezetői tapasztalat;
- gyors döntési készség;
- megfelelő kommunikáció;
- nagy munkabírás, terhelhetőség.

euro ass
Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknévi Utánév(ek)
Cim(ek)
Telefonszám(ok)
E-mail(ek)

Edelényi Szilvia
1117 Budapest, Baranyai tér 10. II. /2.
Munkahelyi telefonszám:
06-1-3723472
edelenvi.szilviaujbuda.hu

Állampolgárság

Magyar

Születési dátum

1976. augusztus 19.

Neme

Betölteni kívánt munkakör /
foglalkozási terület

Nő

Szakmai referens

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás I beosztás

1995
Kulturális ügyintéző

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Javaslatot tesz az Önkormányzatnak a kötelező feladatain belül a helyi közművelődési
tevékenység támogatására.
Figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodás keretében működő „ közösségi
színtereken" folyó kulturális tevékenységeket.
Részt vesz a kerületi kulturális akciók, nagyrendezvények, országos, fővárosi, helyi
kulturális vetélkedők versenyek kerületi döntőinek megszervezésében, előkészítésében és
lebonyolitásában.
Részt vesz az Oktatási és Kulturális Osztály kulturális jellegű feladatainak operatív
végrehajtásában, a rendezvények előkészítésben.

•
•
•

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzat a és Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41
Önkormányzati igazgatási tevékenység

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást I képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

1997-2000
Művelődésszervező
Pécsi Tudományegyetem

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)

Magyar
Eszperántó, Angol

Önértékelés
\Ceriilet
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Európai szint (*)

Eszperántó
N.oldal
1/2- Vezeték és
Q,
I
tij../ Utónév Vezetéknév

Beszéd

Szövegértés
Hallás utáni értés
B2

Mesterfokú
felhasználó

Olvasás
82

Mesterfokú
felhasználó

Társalgás
B2

Mesterfokú
felhasználó

További információk az Europassról: http://europasstedefop.europa.eu
Európai Közösségek, 2003 20060628

Írás

Folyamatos beszéd
B2

Mesterfokú
felhasználó

82

Mesterfokú
felhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Egyéb nyelv(ek)

Angol

Önértékelés

Szövegértés
Hallás utáni értés

Európai szint (*)

Al
ngo

Al

Alapszintű
felhasználó

Beszéd

Olvasás
Al

Alapszintű
felhasználó

Társalgás
Al

Alapszintű
felhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

meggyőződéses csapatjátékos
határozottság
team munkára való alkalmasság

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

jó koordinációs készség
jó kommunikációs készség

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák

MS Windows, MS Office
Intemethasználat

-

Járművezetői engedély(ek)

határozott fellépés
jó probléma felismerő és megoldó képesség
B" kategóriás jogosítvány

Budapest, 2009. december 29.

Edelényi Szilvia

oldal 2/2- Vezeték és
Utónév Vezetéknév

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
Európai Közösségek, 2003 20060628

írás

Folyamatos beszéd
Al

Alapszintű
A1
felhasználó 1

Alapszintű
felhasználó

Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek) Murányi József
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
E-mail(ek)

Fraknó utca 281B, 1115, Budapest, Magyarország.
Mobil: 06/30-596-84-35
muranvi,jozsefulbuda.hu

Állampolgárság

Magyar

Születési dátum

1984. augusztus 18.

Neme

Betölteni kívánt munkakör
foglalkozási terület
Időtartam
Foglalkozás 1 beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Férfi

Program referens

2009.06.01.
Környezetvédelmi ügyintéző
Együttműködik a környezetvédelmi feladatok ellátó más hatóságokkal, önkormányzatokkal,
szervezetekkel, intézményekkel és a Hivatal társosztályaival, figyelemmel kíséri az Európai Uniós
környezetvédelmi programokat, terveket.
Részt vesz a pályázatok kiírásában és figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzat a és Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41
Önkormányzati igazgatási tevékenység

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség I képesítés
Oktatást/ képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

2003-2009
Vegyészmérnök - gyógyszeripari szakirány
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)

Magyar
Angol

Önértékelés
Európai

szint (*)

Orosz

Szövegértés
Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás
Önálló
felhasználó

131 önálló felhasználói 81

1 Közös Európai Referenc akarat

Egyéb nyelv(ek)

‚t?
ijce

o.;

sa

1.0

Európai

3

szint n

Angol

S111:1%, ,c
.5.21
N
Q,

re,
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oldal 1/2- Vezeték és
Utónév Vezetéknév

(KER)

Folyamatos beszéd

Önálló
felhasználó

81

Önálló
felhasználó

B1

Önálló
felhasználó

szintjei

Német

Önértékelés

ieri9bücy,

Társalgás

írás

Szövegértés
Hallás utáni értés
Al

Alapszintű
felhasználó

Beszéd

Olvasás
Al

Alapszintű
felhasználó

(*) Közös Európai Referenc'akeret

Társalgás
Al

Alapszintű
felhasználó

(IKER) szintjei

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európai Közösségek, 2003 20060628

írás

Folyamatos beszéd
Al

Alapszintű
felhasználó

Al

Alapszintű
felhasználó

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

-

Jó alkalmazkodási készség
Jó kommunikációs készség
csapatmunkára való alkalmasság

-

logikus gondolkodás
jó problémamegoldó készség
jó szervezőkészség

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák
Járművezetői engedély(ek)

Microsoft Office TM eszközök ( Word, Exel és PowerPoint) ismerete
Adobe programcsoport, CAD szoftverek ( vegyipar)
-

céltudatos
jó problémafelismerő és megoldó képesség
B" kategóriás jogosítvány

Budapest, 2009. december 30.

Murányi József

oldal 2/2- Vezeték és
Utónév Vezetéknév

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európai Közösségek, 2003 20060628

Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
E-mail(ek)

Szilvia Hőrich
29. Olga u, 1165, Budapest, Magyarország.
Mobil: 06/30/655-3067
horichiszilviauibuda.hu

Állampolgárság

Magyar

Születési dátum

1967. május 31.

Neme

Betölteni kívánt munkaköri
foglalkozási terület

Nő

Pénzügyi vezető

Szakmai tapasztalat
Időtartam 2003
Foglalkozás / beosztás Igazgató
Főbb tevékenységek és feladatkörök

Főbb projektek:
2009-

• Pénzügyi vezető
- Államreform Operatív Program ÁROP-3.A1/B-2008-0019
Projekt címe: Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Szervezetfejlesztése
49 M Ft

2007 - 2009 - Pénzügyi koordinátor
- Közép Magyarországi Operatív Program: KMOP-2.1.1.-2007-0013
Projekt címe: „ Budapest Xl. kerületi somogyi úti kerékpárút építése"
24 M Ft
- Közép Magyarországi Operatív Program: KMOP-2.1.1.-2007-0047
Projekt címe:" Alsóhegy utca befejező szakaszának kiépítése Budapesten, a Xl.
kerületben"250 M Ft
2004 - 2005 — Pénzügyi vezető
- GVOP 4.3.2 Vállalkozásokat támogató információs rendszer kialakítása az
önkormányzati másodlagos adatvagyon megjelenésére 250 M Ft
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzat a és Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41
Önkormányzati igazgatási tevékenység

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást/képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

1997-2001
Mérnök-közgazdász Vállalatgazdasági szakon
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Egyéni készségek és
kompetenciák
oldal 1/2- Vezeték
Utónév Vezetéknév

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
Európai Közösségek, 2003 20060628

Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)

Magyar
Orosz, Angol

Önértékelés

Szövegértés
Hallás utáni értés j

Európai szint ()

Olvasás

'tj
Mesterfokú
felhasználó

Orosz

Beszéd
Mesterfokú
felhasználó

Társalgás

, Folyamatos beszéd

Mesterfokú
felhasználó

C2

Írás

C2

Meslerfokú
felhasználó

C2

Mesterfokú
felhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (IKER)

Egyéb nyelv(ek)

Angol

Önértékelés

Szövegértés
•

Hallás utáni édes

Európai szint (*)

Angol

A2

I

i

Olvasás

Beszéd
- Folyamatos beszéd

Társalgás

Alapszintű
Alapszintű
A2
A2
felhasználó
felhasználó

Alapszintű
felhasználó

A21

(1 Közös Európai Referenciakeret (IKER) szintjei

meggyőződéses csapatjátékos
határozottság
team munkára való alkalmasság

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

-

Csapatirányítási tapasztalat
Döntéshozatali képesség
Jó koordinációs készség

-

MS Windows, MS Office
Internethasználat

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák

-

Egyéb készségek és kompetenciák

-

Járművezetői engedély(ek)

céltudatos
jó tárgyalási és
tanulási készség
jó probléma felismerő és megoldó képesség

„Kés „B" kategóriás jogosítvány

Budapest, 2009. december 29.

tit
Hőrich Szilvia
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oldal 2/2- Vezeték és j További információk az Europassról: http://europasstedefop.europaeu
Utónév Vezetéknév i O Európai Közösségek, 2003 20060628

Alapszintű
felhasználó

Írás

A2

Alapszintű
felhasználó

Europass
Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Úffinév(ek)
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
E-mail(ek)

Molnár Szilvia
1083 Budapest, Auróra u. 30-32.
Mobil: 06/30/400 89 68
molnarszilvia@ujbuda.hu

Állampolgárság

Magyar

Születési dátum

1979. március 26.

Neme

Betölteni kívánt munkakör
foglalkozási terület

Nő

Pénzügyi referens

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

2002
Pénzügyi referens
Főbb projektek:
2009—

2008 -

Pénzügyi koordinátor
- Társadalmi Megújulás Operatív Program: TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0284
Projekt címe: „Eséllyel az esélyért"- az újbudai fiatalok drogprevenciós alternatívája
20 M Ft
Pénzügyi koordinátor
- Central Europe Program — INTERREG IV. — 10E043P4
Projekt címe: „Quality Ageing in an Urban Environment" (Q-Ageing)

2007 - 2009 - Pénzügyi koordinátor
- Közép Magyarországi Operatív Program: KM0P-2.1.1.-2007-0013
Projekt címe: „ Budapest Xl. kerületi somogyi úti kerékpárút építése"
24 M Ft
- Közép Magyarországi Operatív Program: KMOP-2.1.1.-2007-0047
Projekt címe:" Alsóhegy utca befejező szakaszának kiépítése Budapesten, a Xl.
kerületben"250 M Ft
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Budapest Főváros Xl. kerület Újbuda Önkormányzat a és Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41
Önkormányzati igazgatási tevékenység

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Jó; \
oron.\

7■@
att'

2003-2008
Közgazdász gazdálkodási szakon
Szent István Egyetem

/
(
1

2-

\

,74rrneske`

Egyéni készségek és
kompetenciák
oldal 1/2- Vezeték és
További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
Utónév Vezetéknév © Európai Közösségek, 2003 20060628

Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)

Magyar
Angol

Önértékelés

Szövegértés
Hallás utáni értés

Európai szint (*)

Angol

42

Alapszintű
felhasználó

Beszéd

Olvasás
42

Alapszintű
felhasználó

Társalgás
A2

I

Alapszintű
,
felhasználo

Közös Európai Referenciakeret (IKER) szintjei

meggyőződéses csapatjátékos
határozottság
team munkára való alkalmasság

Társas készségek és kompetenciák

Szervezési készségek és
kompetenciák

-

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák

Járművezetői engedély(ek)

Csapatirányitási tapasztalat
Döntéshozatali képesség
Jó koordinációs készség
MS Windows, MS Office
Internethasználat

-

céltudatos
jó tárgyalási és
tanulási készség
jó probléma felismerő és megoldó képesség
„IS" kategóriás jogosítvány

Budapest, 2009. december 29.

Molnár Szilvia

oldal 212- Vezetek és

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europaeu
Utónév Vezetéknév Co Európai Közösségek, 2003 20060628

Írás

Folyamatos beszéd
I
A2 .
.

Alapszintű
felhasználó

A2

I

Alapszintű
felhasználó

A menedzsmentben résztvevők bemutatása
A városfejlesztő társaságban részt vevők száma: 3 fő
Projektmenedzser: Molnár Tibor
Képzettség: okl. közgazdász
Szervezet: Zsombolyai Kft.
Tervezett heti munkaidő ráfordítás: 15 óra,
Szakmai tapasztalat: a projektvezető közel 20 esztendőt töltött a pénzügyi szektorban.
Brókercégnél, bankoknál, különböző, de mindig front office feladatokat látott el. Dolgozott
fiók, régió, üzletág vezetőként. A Zsombolyai Ingatlanhasznosító Kft.-t 2003-as megalakítása
óta vezeti. A kft. első projektjeként 850 MFt-os értékben vezette a Zsombolyai u. 5. számú
ingatlan teljes körű felújítását, szervezte annak finanszírozását. Törvény adta lehetőségek
kihasználásával az állami tulajdonból önkormányzativá, majd kft. tulajdonává vált az így
felújított ingatlan. Hasonló nagyságrendű volt a Zsombolyai u. 4. számú ingatlan átépítése is
850 MFt-os értékben. Mind a két ingatlanunkra napelemes mini erőmű került telepítésre, az
első projekt 26, míg a másik 31 MFt-os nettó költségű volt. Az utóbbi finanszírozásához
nyertünk KMOP 3.3.3 pályázaton 47% intenzitású támogatást.
Pénzügyi munkatárs: Jobbágyné Hirt Éva
Képzettség: Főiskola
Szervezet: Zsombolyai Kft. megbízott főkönyvelő
Tervezett heti munkaidő ráfordítás: 10 óra.
Szakmai tapasztalat: a kolléganő 10 éve különböző cégek főkönyvelői feladatát látja el.
Ennek keretében végzi a teljes körű számviteli, adózási és pénzügyi tevékenységet. A
Zsombolyai Kit alakulása óta látja el a főkönyvelői feladatokat. Munkáját minősíti, hogy az
Apeh 2005-2006-2007. éveket átfogó vizsgálatot tartott társaságunknál, amely társaságunk
számára nagyszerű eredménnyel, megállapítás nélkül zárult.
Műszaki munkatárs: Horváth György
Képzettség: egyetem, okleveles igazságügyi, építési és ingatlan szakértő,
Szakmai tapasztalat: műszaki munkatársunk 2003. óta segíti a kft. munkáját.
Folyamatosan az ügyvezetés mellett tevékenykedett, az 1. pontban részletezett projektek
menetében. Munkáját jól jellemzi, hogy a projekteknél sem pénzügyi, sem határidőbeli
csúszás nem volt. Rendszeres szakértőként vesz részt a Pesti Központi Kerületi és a Budai
Központi Kerületi Bíróság munkájában.

I

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Név:

Molnár Tibor (49)
született: Budapest, 1960.02.28,

anyja neve: Szabó Eszter,
lakcím: 1114 Budapest, Eszék u. 13-15.
Végzettség:

- MKKE Pénzügyszak, Okleveles közgazdász,
- Értékpapír forgalmazási jogi vizsga,
- Nemzetközi Menedzserképző Központ „Modern Management"
Oklevél

Szakmai pályafutás
1983-1987.

Posta Kísérleti Intézet közgazdasági kutató, később számviteli és pénzügyi
főosztályvezető.

1987-1990.
DUNABANK Rt. Kisvállalkozási finanszírozási főosztályvezető.
1990-1993.

1993-1997.

Nemzetközi Bankárképző Központ Rt., témavezető tanár, gazdasági igazgató.
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. fiókigazgató, később Személyzeti és Oktatási
főosztályvezető.

1997-1999.
Budapest Bank Rt. Fiók majd Régió igazgató.
1999-2003.

2003-ban

PostaBank Rt. Régió igazgató, később Önkormányzati igazgató.
A Budapest Főváros XI.Kerületi Önkormányzatának szakértőjeként részt
vettem a „Fecskeház" projekt finanszírozásának megoldásában és a
bankválasztásban.

2003.december 01.

ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezető igazgató

2004 — 2005.

A ZSOMBOLYAI Ingatlanhasznosító Kft. Újbuda Önkormányzatának 100%os tulajdonú vállalata. Feladata a Zsombolyai u. 5. és 4. számú ingatlan
együttes irodai célokra történő átalakítása és üzemeltetése. Ennek keretében a
Zsombolyai u. 5. számú ingatlan teljes körű átalakításra és korszerűsítésre
került mintegy 770 MFt értékben. Feladatom a projekt teljes körű
finanszírozásának megszervezése valamint a kivitelezés irányítása volt.
(projektcontroller, projektmenedzser).

2006— Ugyanezt a feladatot kellett ellátni a Zsombolya u. 4. 836 MFt-os összköltségű
beruházása esetén is. 2007. év végén a Zsombolyai u. 5. számú ingatlan
tetejére telepített 20 KWh-os hálózatra kapcsolt „törpe naperőmű"
beruházásának finanszírozása és megvalósítása. 2005. novemberétől a
Zsombolyai u. 5. számú 2348 m2 iroda üzemeltetése (facility management), és
2007. májusától a Zsombolyai u. 4. számú 2485 m2-es iroda teljes körű
üzemeltetése.
Budapest, 2009. december 22.
Molnár Tibor

Horváth György okl. magasépítő üzemmérnök, okl. inoatlanoazdálkodó-ESSEC.
H-1139. Budapest,Kartács u. 6.1V/18.

°no. szám: IM 4847/1996
inaatlanforoalmi szakértő
Tel./ Fax: 3-599-665; Mobil: 06-30-990-48-48; Email: itthgy@chello.hu

iCISZSágÜGIVI

Horváth György
Személyi adatok:
Budapest, 1963. május 18.
H - 1139 Budapest, Kartács utca 6. IV/18.

Születési hely, év, hó, nap:
Lakcím:
Munkahelyek:

ITT Mérnöki Iroda ( alapítva 1993-ban )— tulajdonos

2000. szeptember

Feladataim: minden szakirányú építész és ingatlanforgalommal
kapcsolatos munka elvégzése, alvállalkozók bevonása,
foglalkoztatása, műszaki ellenőrzések

MAHILL Mémökiroda Kft — Rehabilitációs Programmenedzseri Iroda — irodavezető

2000. július

Feladataim: Kőbánya Városközpont rehabilitációs munkáinak szakmai
irányítása ( Megbízói körrel, tervezőkkel, kivitelezőkkel, a
szakhatóságokkal és a befektetőkkel való kapcsolattartás)
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Részvénytársaság
Ingatlanforgalmazási és Területrendezési Iroda
létesítmény főmérnök - irodavezető helyettes

1989. április -

értékbecslők szakmai irányítása, értékbecslések készítése,
megvalósíthatósági tanulmányok készítése,
műszaki felmérések készítése,
értékesítési dokumentációk összeállítása,
műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Feladataim:

ÉPGÉP Fővállalkozási Iroda — létesítmény felelős

1987. szeptember -

Feladataim:

-

ipari csarnoképületek kivitelezésének irányítója

LAKÓTERV Márton István Építész műterem — konstruktőr

1985. augusztus -

Feladataim:

VII. kerületi tömbrehabilitáció tervezési munkáiban
felmérési és tervezési feladatok ellátása

Iskolai véozettséoeim:
2006 Fűti Omega
1996-1998. BME-BKE-ESSEC ( francia )
1991-1992 Füti-Omega
1981-1985 Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola
1977-1981 Végi István Építőipari Szakközépiskola

okl. ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
okl. ingatlangazdálkodó ( másoddiploma )
( nemzetközi ingatlanszakértő)
alap és középfokú értékbecslő
okl. magasépítő üzemmérnök
érettségi magasépítő szakon

Budapest, 2009. december 22.
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Horváth György
okl. magasépítő üzemmérnök
okl. ingatlangazdálkodó-ESSEC
okl. ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő
eng. szám: IM 4847/1996

ÖNÉLETRAJZ

Személyi adatok:
Név:
Anyja neve:
Született:
Lakcím:

Jobbágyné Hirt Éva
Bendekovics Anna
Budapest 1964. 11. 06.
1119 Budapest Albert u.38.

Tanulmányok:
1987-1991:
1996-1999:

Kereskedelmi szakközépiskola
JPTE Bölcsészettudományi kar

Szakkéózés:
1994-1995:
2000-2001:

Mérlegképes könyvelő (regisztrációs szám: 136101)
Adótanácsadó

Egyéb:
1998:
1995:

Angol alapfokú nyelvvizsga
B kategóriás vezetői engedély

Eddigi munkakörök:
1991-2004:
1996-1999:
2004.-től
2004.-tál
2005.-től

Kelen Kft (építőipar) könyvelő - főkönyvelő
Komfort Kft (kereskedelem) főkönyvelő
Buda-Hold Kft (ingatlanforgalmazás) főkönyvelő
Zsombolyai Kft (ingatlanüzemeltetés) főkönyvelő
Hadik Kft (ingatlanüzemeltetés) főkönyvelő

Ezzel párhuzamosan több BT, ill. kisebb Kft könyvelése
Pl.:

Dr. Simon Ügyvédi Iroda
Digital-Works Bt. (szoftver fejlesztés)
Két-Pallér Kft. (ingatlan kezelés)
Szent László Kórus Alapítvány
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jobbagy@chello.hu
+36 30 2129 199
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BERUHAZASSZERVEZO, TANÁCSADÓ ES INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT

Ingatlanforgalmi szakvélemény
a
Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 32. — 4999 helyrajzi szám alatti ingatlanon
lévő közös tulajdonú ( XXXVII ) udvar igénybevételére vonatkozó bérleti díj
mértékének meghatározására

Készült: 3 példányban
A szakvélemény 5 oldalt tartalmaz
Budapest, 2009. november 20.

Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 32. —4999 helyrajzi szám alatti ingatlan udvara
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ÉRTÉKTANUSíTVÁNY
a
Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 32. — 4999 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő közös
tulajdonú ( XXXVI1 ) udvar igénybevételére vonatkozó bérleti díj mértéke

A vizsgált 183,35 m 2 alapterületű udvar esetében maximálisan kifizethető bérleti díjat
2009. és 2010 évben a jelenlegi szakértői véleményben meghatározott mértékben, majd ezt
követően az infláció mértékével növelt értékben tartom elfogadhatónak:

100.000,- Ft/hó/teljes udvar
értékben.
Az érték meghatározás tételes részletezését ( az értéknövelő és csökkentő tényezők
felsorolását, a helyszíni szemle tapasztalatait és az összehasonlító adatokat ), a Megbízó által
feltett forgalmi érték meghatározására vonatkozó számításokat a részletes értékelés
tartalmazza.
Jelen értéktanúsítványban szereplő összeg összefoglaló érték, amely a reálisan becsült piaci
forgalmi értékeken alapulnak, figyelembe véve a vizsgált ingatlan állapotát, infrastrukturális
ellátottságát, valamint a hasonló ingatlanok esetében az ingatlanpiacon ténylegesen
megvalósult értékesítések áradatait.
Az értéktanúsítványban szereplő értékadat reálisan felhasználható bármilyen célú üzleti
megállapodás lefolytatásához és a Megbízó eladási döntésének megalapozásához, azonban a
tényleges forgalmi értéket csak piaci versenyeztetéssel lehet megállapítani.
A jelen értéktanúsítványban szereplő forgalmi érték 90 napig érvényes, ezen időszak elteltével
azt egy aktualizáló nyilatkozattal felül kell vizsgálni, azonban egy éven túl pedig csak az
ingatlanpiacon bekövetkezett változások figyelembevételével új szakvéleménnyel
módosítható.
Budapest, 2009. november 20.
BETANING KFT.
1141 Budapest,
Mogyoródi út 136/a.
Adószám: 11898906-2-42

Gaál ászlóné
Betaning Kft ügyvezető
építészmérnök
okl. ingatlangazdálkodó

Reményi Krisztina

Ingatlanforgalmi szakértő
Ingatlanközvetitő
Eng. sz.: 01839197
1152 Budapest, Attila u. 18/2.

Reményi Krisztina
építészmérnök
ingatlanforgalmi szakértő
eng. szám: 01839/97
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A MEGBÍZÁS CÉLJA
A Budapest-Főváros XI. kerület ÚJBUDA Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Igazgatóság ( 1113. Budapest, Bocskai út 39-41 ) 2009 november 16-án
megbízta a Betaning Kft-t ( 1141. Budapest, Mogyoródi út 136/a. ) a XI. kerület Bartók Béla
út 32. — 4999 helyrajzi számú ingatlanon lévő Társasházi közös tulajdonú ( XXXVII )
udvarrész bérleti díjának meghatározásával.
Az ingatlanforgalmi szakvéleményt a megbízásnak megfelelően készítettük el 3 példányban.

ELŐZMÉNYEK
A megbízást követően a Budapest-Főváros XI. kerület ÚJBUDA Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság képviseletében Bukor László
Polgármesteri Tanácsadó átadta a vizsgált ingatlanról az Önkormányzat által beszerzett alábbi
iratokat:
•

VÁTERV döntés előkészítő dokumentáció része

Ezt követően 2009. november 17-én helyszíni szemlét tartottunk a vizsgált ingatlanon,
amelyen a Megbízó képviseletében Bukor László Polgármesteri Tanácsadó, míg a Megbízott
képviseletében Reményi Krisztina építészmérnök vett részt.
A bejárás során tanulmányoztuk a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat, illetve
szemrevételezéssel megvizsgáltuk az ingatlan állapotát és elhelyezkedését. A bejáráson
szakértő a jelenlegi állapotok rögzítése érdekében fényképfelvételeket készített, amelyeket a
szakértői véleményben szerepeltetünk.

2-2

Az ingatlan elhelyezkedése a közlekedési kapcsolatokkal
Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 32. — 4999 helyrajzi szám alatti ingatlan udvara
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Az ingatlan az Újbuda Önkormányzat által tervezett ;,Kulturális Sugarát" részét képezné,
amelyben jelenleg is működik az Önkormányzatnak egy galériája, illetve tervezi a földszinti
részek megvásárlását további kulturális célú helyiségek kialakítása érdekében.
Az épület külső és belső homlokzat felújítása jelenleg folyik.

Az aszfaltozott udvar a tervek szerint új burkolatot kapna és lefedésre kerülne, vegyesen zöld
tető és bevilágítást biztosító üvegtetővel, így a lakók számára használható felület alakulna ki.
Mivel az udvar jelenleg is közös tulajdon az oda nyíló üzlethelyiségek és lakások, illetve a
hátsó udvari melléklépcső miatt, szükséges ennek a tulajdon formának a fenntartása, mert ha
minden földszinti helyiség az Önkormányzat tulajdonába kerül akkor is megmarad az udvari
melléklépcső közös tulajdonban, amelynek megközelítését biztosítani kell.
A vizsgált udvar a közös tulajdonban XXXVII. Számon szerepel és alapterülete: 183,35 m2.

Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 32. - 4999 helyrajzi szám alatti ingatlan udvara
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Szakmailag nézve az Önkormányzat által létesített zöld tető és felülvilágító kialakítása esetén
a Társasházat területvesztés nem éri, mert a felülvilágítók területe nélkül szinte azonos méretű
járható tető alakulna ki ( ezt természetesen kialakítását követően a Társasház alapító
okiratban, mint közös tulajdont rendezni kell ), így ha a beruházás megvalósulna ebben a
formában, akkor a Társasház szakmai álláspontom szerint bérleti díjra sem lenne jogosult,
mert a jelenlegi állapottal megegyező nagyságrendű rendezettebb udvar alakulna ki az első
emelet szintjén.
Feltételezhető, azonban hogy a Társasház ebbe nem fog beleegyezni, de szakmai álláspontom
szerint, ha ezen udvaron lévő üzlethelyiségeket és lakásokat az Önkormányzat megvásárolja,
úgy annak mértékével, illetve a jelenlegi Önkormányzati helyiségek tulajdoni hányadának
megfelelő mértékkel csökkenthető a bérleti díj, ha arról az Önkormányzat, mint tulajdonostárs
lemond.
A projekt a megvalósítása érdekében van szüksége az Önkormányzatnak az udvar lefedéséhez
egy ún. örökbérleti szerződés megkötésére a Társasházzal, amely a szakértő által megállapított
bérleti díjon valósulhatna meg.
Ezt a bérleti díjat két féle módszerrel állapítjuk meg egyrészt az ingatlanban lévő lakások és
üzlethelyiségek árából történő levezetéssel, míg az Önkormányzati Vagyonrendeletben foglalt
övezeti díjkategóriák szerinti bérleti díjból.

Összehasonlító adatokból számítható bérleti díj:
A vizsgált ingatlanban lévő üzlethelyiségek és lakások esetében elérhető forgalmi értéket
380-450.000,- Ft/m2súlyozott átlagértékében 430.000,- Ft/m2-ben határoztam meg.
Szakmai tapasztalatom alapján ezen a területen a felépítmények értékének 30 %-ában
határozható meg a telekhányad mértéke, amely 129.000,- Ft/m2.
A vizsgált udvarrész 2009. novemberi becsült tehermentes forgalmi értéke az összehasonlító
adatok módszere alapján jelenlegi műszaki állapotában:
183,35 m2* 129.000,- Ft/m2 = 23.652.150,- Ft

kerekítve: 23.700.000,- Ft,
azaz: Huszonhárommillió-hétszázezer forint,
Az egyes ingatlanok forgalmi értéke és bérleti ( használati ) díja szoros összefüggésben
vannak egymással, így a forgalmi érték meghatározását követően az udvar bérleti
díja is megállapítható a vizsgált területen alkalmazható megtérülési ráta alapján.
Szakmai álláspontom szerint a vizsgált területen, hogy a felépítményes ingatlanok, lakások
esetében 12-15 éves megtérülés alkalmazható, mert egy felépítmény esetében az amortizáció
miatt ezen időszak alatt meg kell térülnie a beruházásnak.

Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 32. —4999 helyrajzi szám alatti ingatlan udvara
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Az üres telkek esetében azonban nincs tönkremeneteli idő, felújítási kötelezettség, így az
azok esetében alkalmazható tőkésítési ráta magasabb mértékben is meghatározható,
amelyet jelen esetben 20 évben állapítok meg, amely időszak alatt gyakorlatilag az
Önkormányzat kifizeti az udvar értékét.
Fentiek alapján ez az alábbi mértéket képviseli:
23.700.000,- Ft / ( 20 év * 12 hó ) = 98.750,- Ft/hó/teljes udvar

Vagyonrendeletből számítható bérleti díj:
Jelen esetben az Önkormányzat ad bérbe területet a XI. kerület kiemelt részén 65,- Ft/m2/nap
összegért kulturális célra, mint amely megvalósulna ezen a területen is. Természetesen ez az
udvar nem mérhető az utcai területek esetében alkalmazható bérleti díjhoz csak egy
csökkentéssel ( - 50 ), illetve az udvar átjárhatóságának folyamatos biztosítása miatt
20 %-os csökkentés alkalmazása mellett.
( 183,35 m2 * 65,- Ft/m 2/nap * 30 nap ) * 30% = 107.260,- Ft/hó/teljes udvar

Összefoglalás:
A Betaning Kft és szakértői által megállapított értékek közül mindkét érték helyes, az
elfogadható 10 %-on belüli eltérést ( 9 % ) mutatnak.
2009. novemberi értékek
Összehasonlító adatokból számított bérleti díj
Földre maradó érték
Átlagérték

98.750,- Ft/hó
107.160,- Ft/hó
103.005,- Ft/hó

Mindezek alapján a vizsgált udvar esetében maximálisan kifizethető bérleti díjat 2009. és
2010 évben a jelenlegi szakértői véleményben meghatározott mértékben, majd ezt követően az
infláció mértékével növelt értékben tartom elfogadhatónak a súlyozott átlagértékben:

kerekítve: 100.000,- Ft/hó/teljes udvar
Budapest, 2009. november 20.

Reményi Krisztina

BETAN1NG KFT.
1141 Budapest.
Mogyoródi üt 1361a.
Adószám: 11898906-2-42

Gaál Lászlóné
Betaning Kft ügyvezető
építészmérnök
okl. ingatlangazdálkodó

Ingatlanforgalmi szakértő
Ingatlanközvetltő
Eng. sz.: 01839/97
1152 Budapest Attila u. 18/2.
,

Reményi Krisztina
építészmérnök
ingatlanforgalmi szakértő
eng. szám: 01839/97
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BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA

BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGÁRÚT DÜNTESELÓKESZITO DOKUMENTÁCIÓ

•

A Bercsényi utcai üzletek színvonal-emelését és — legalább részben - kulturális kereskedelmi célú profilváltását el kellene érni. Különösen a térhez legközelebb levő ingatlanügynökség funkciócseréje hatna kedvezően az együttes átalakulására. A kulturális kereslet növekedéséhez a kávéház és étterem jó működése is hozzájárulhat.
A megvalósításhoz szükséges:
• Az épület és a Gárdonyi tér közötti utca megszűntetése a Bartók Béla útról a Bercsényi utca felé balra nagy ívben kanyarodás megszüntetésével, és vendéglátó teraszok kiépítése a
forgalomtól felszabadított területen, a kiülők elhatárolása a tér közhasználatú részeitől növényzettel
• A kávéház felújítása, berendezése, irodalmi-zenei előadásokra és kamara-kiállításokra alkalmassá tétele, különtermek létrehozása (a terület esetleges kiegészítése a hátsólépcsőház melletti, udvarról nyíló komfort nélküli szoba-konyhás lakás (38 m2) hozzákapcsolásával)
• A papírbolt (49 mz önkormányzati megvétele és kiegészítése a mellette levő 2 lakással
(együtt 119 m2) és a megnövelt ingatlan étteremmé átalakítása, homlokzatosítása a Gárdonyi tér - Bercsényi utcai sarkon, a tér felé fogyasztóterasz-kiülő kialakítása a kávéházi terassza! vizuális összhangban és a tér közösségi funkcióihoz (társasjáték-tér) a kialakítás
harmonizálásával is kapcsolódva
• A Bercsényi utcai oldalon magántulajdonban levő üzlethelyiségek)funkcióváltásra ösztönzése, az ösztönzés/támogatás módjainak kidolgozása az egységesebb portálok kialakításának biztosítása
• A teljes épület homlokzat-tatarozása
Javasolt:
• Az udvar hozzákapcsolása a vendéglátó és kulturális funkciókhoz, (színházi és zenei előadásokra, filmvetítésekre alkalmassá tétele), az udvar lefedése zöldtetővel és üveggel, a
zöldtető lakóházi használatra alkalmassá tétele, lakókertté alakítása.
Bartók Béla út 32. (galéria-ház)
Az épületben több önkormányzati tulajdon található (a rajzon folyamatos keretezéssel jelölve):
• A Bartók 32. Galéria 158 m2, eldugott helyen, az udvarról nyílik, a kapubejárat általában
zárva, nehéz a bejutás, a galéria nehezen található meg, emiatt látogatottsága, kihasználtsága csekély, nem hatékony. Feltétlenül el kell érni az utcáról megközelíthetőséget, ez a
fszt .1. sz. lakás megvásárlásával és a galériával ill. a barkácsbolttal összekapcsolásával
megoldható.
• Gárdonyi tér - Bertalan Lajos u. sarok 2 db (egyesíthető) üzlethelyiség (Műszaki-barkács,
Buda kuckó) összesen 67m2 és a hozzá kapcsolható 100m2 alapterületű félemeleti helyiség
• Üzlethelyiség (kávézó) a kapubejárattól a Bercsényi u. felé, a földszinten 70 m2 alapterülettel, melyhez a pinceszinten (belső lépcsővel) további 103 m2 jelenleg raktárként használt
terület kapcsolódik, de átalakítás után használata a földszinti funkcióhoz csatlakoztatható.
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Bartók Béla út 32. fszt-rés—a Bertalan Lajos utcai sarkon levő félemeleti önkormányzati tulajdonok
2008. FEBRUÁR
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BARTÓK BÉLA KULTURÁLIS SUGARUT DÖNTESELOKÉSZÍTO DOKUMENTÁCIÓ

Javaslatok:
Ez az épület lehet — a funkcióprogram alapján is — a térség közösségi központja, a lokálpatrióták háza, mely tartalmazzon:
• helytörténeti klubot, ahol - a galériai időszaki kiállítások mellett - állandó programként bemutatja a kerületi helytörténeti gyűjteményt ill. Újbuda aktuális kiállítani valóit is
• egy nagyobb (konferencia)termet, ahol lakossági fórumokat, vitaesteket, lakó - képviselő találkozásokat lehet megszervezni (ezzel elősegítve a kerületfejlesztési koncepcióban elhatározott lakosság-önkormányzat kapcsolatjavítást), tervismertetéseket lehet tartani, a tervek
közszemlére tételét meg lehet oldani, de amely terem konferenciateremként bérbeadása
egyben a közösségi létesítmény üzemeltetésének költségeihez is bevételi forrást jelentene
és hozzájárulhatna a teljes komplexum nullszaldós (önkormányzati támogatást nem igénylő) működtetéséhez
• önkormányzati e-központot, információs központot lehet létrehozni kedvezményes internetezési lehetőséggel, tanfolyamokkal (időseknek is) az esélyegyenlőség megerősítéseként,
ugyanakkor internet kávézóként profitábilisan üzemeltethető
• környezetvédő gyerek/ifjúsági-kör, helyismereti gyerek/ifjúsági-klub számára helyet és felszerelést
• civil szervezeti központot a civil szervezetek egymással és az önkormányzattal való jobb és
aktívabb kapcsolatának kialakítására
• ismeretterjesztő és közérdekű előadások tartására alkalmas helyisége(ke)t, közéleti klubokat
• az épület környezetében közterületre helyezve, a tér/Bartók Béla út felé működően köztéri
kivetítő elhelyezése, amin a kerületi tevékenységek, aktualitások, események bemutathatók, szabad térről is figyelemmel kísérhetők.
Ehhez:
• szükséges a ma egymástól elkülönülten elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek összekapcsolása, együttes használhatóságuk megteremtése, a galéria ill. közösségi
helyiségek utcáról elérhetősége, ezért
o feltétlenül (elengedhetetlenül) szükséges a galéria és a Bertalan Lajos utca sarki
üzlethelyiségek összekapcsolása, mely a közéjük ékelődő 46,9 m 2 alapterületű, az
udvarról nyíló földszint 1. sz. lakás megvásárlásával (a mellékelt rajzon szaggatott
vonallal jelölve) lehetséges
o kívánatos a Gárdonyi téri oldalon a teljes földszint hozzákapcsolása a közösségi
funkciókhoz, azaz a meglevő önkormányzati üzlethelyiségekhez a közöttük levő
földszinti helyiségek valamint a kapualjból nyíló fszt. 2. lakás megvásárlása és öszszekapcsolása (a rajzon piros szaggatott vonallal jelölve). Ez fontos lenne, hogy a
tér közösségi területeihez a teljes homlokzat mentén kapcsolódhassanak
köz/publikus funkciók, térben is összefüggő rendszert alkotva a külső közterületi, az
épületben levő és a ház udvarán kialakítható területekkel/funkciókkal.
o javasolható — de nem elengedhetetlen, vagy második ütemben is megvalósítható a Bertalan Lajos utcáról nyíló két irodaszint (2x76 m 2) hozzákapcsolása a közösségi
együtteshez (a rajzon piros pöttyözött vonallal jelölve), valamint a hátsólépcsőház
melletti földszinti lakások (fszt. 3. és 5.) megvásárlása, ezzel a teljes földszint közfunkciójú használatának biztosítása.
• javasolt az udvar és a kapualj bekapcsolása a közösségi használatba (a rajzon kék pötytyözött vonallal keretezve), ezért a lépcsőház lezárhatóságával kell megoldani a felsőbb
szintek lakásainak biztonságát, a privát és közhasználatú területek elkülönítését. A kapu
nyitvatartását és az udvar megközelítését a nappali órákban (min. 7-20/22 óráig) biztosítani
kellene. Ez nemcsak az udvar rendezése és a helyiségekhez kapcsolódóan szabadtéri tevékenységek helyszíneként történő kialakítása miatt kívánatos, hanem azért is, mert a Bercsényi utca felőli (pincével kétszintes) üzlethelyiség galériával való kapcsolata csak az udvaron keresztül teremthető meg. Meggondolandó az udvar lefedése üvegtetővel és/vagy
zöldtetővel. Ez esetben a közösségi terület jelentős mértékben kibővülne, az utcai fronton
levő helyiségeknek a mai galériával szerves kapcsolata alakulhatna ki és a lakóház a zöldtetőt belső kertként használhatnak, azaz a lakók érdeke sem sérülne.
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1. Ábra: A Gárdonyi tér környékének terve

••
•

4••11••••
•• .
'

•

-7*

\,
Ah
—

4

4.

r

r:
•"/

•

t

•

r

...-,

•
0

o

Mi- '

1,

vaw.41
r -,.-?„,_, - ....1;•-f.
7.-. -•.<" k ,

6.

1'

4,'

4.
LL..

.
e,

r•

Ili

.

1

s,. -

t l
ft

L
é

, : ,:-.' ■
..1

•

#

ili t .
• 1
.„4,

••

▪

,.,..

I

1

4 ,i,..

•

rrto
lill

-.-

•

•

-,,,,,:í

_
• -

_..i.- .
.,,_, .

— —•
1

t:-i

i_.
•;--;•;_

tss
é.

"13
e■

. -1

•

I &&&&&& DIN —9W -

41
ti I
<t
40 1: 1

r,

": 4.::::--t--, .

,

, t.
• r-otr

. .,

I ., +
....■ '
, ‚.t
;(4‚ 1 9
''' ‚-...-.1:1

j

1:;.P.ter_o_ , ,,....
y,.._ 1 agna
l h_so

r.

1

!el

e

Lzor

:1 rt•P
•

.1,t

•

rrflilr

i

r
iLia217a I

Arini

.t-e.--

1

t—
■--s=

«e

Meglevő-megtartandó önkormányzati tulajdon 41,
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3. Ábra: Bartók 32 tervezett átalakítása

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2008.NII.8./ XI.ÖK sz. rendeletének

1. sz. függelékes
ül)
Övezeti díjkategóriák (ÁFA nélk

Dljtételek
jele

II. egyéb

I. kiemelt

A közterület-használat célja
6 060

Ft/db/hó

5 185

Ft/db/hó

üzleti védőtető, előtető, összecsukható ernyőszerkezet

875

Ft/db/hó

745

Ft/db/hó

3

közterületbe nyúló cég- és címtábla (cégér 1 m 2-ig)

875

Ft/db/hó

745

Ft/db/hó

4

üzlet elé történő kitelepülés, vendéglátóipari előkert, terasz

5 045

Ft/m2/hó

4 290

Ft/m2/hó

1 - 4 m2

2 530

Ft/m2/hó

2 530

Ft/m2/hó

4 - 8 m2

3 370

Ft/m2/hó

3 370

Ft/m2/hó

8 - 12 m 2

5 510

Ft/m2/hó

5 510

Ft/m2/hó

1

közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény

2
A*

óriás plakát (reklámhordozó felület m 2 szerint)
j

2

hirdető berendezés és reklámhordozó m 2 felülete szerint
.
(hirdetőtábla, hirdetőoszlop stb.)

2 355

Ft/m2/hó

2 000

Ft/m2/hó

3

reklám célú zászló

6 050

Ft/db/hó

5 140

Ft/db/hó

4

reklám célú átfeszítés, megállító táblák

2 355

Ft/m2/hó

2 010

Ft/m2/hó

5

reklám célú védőháló (épületfelújítás)

325

Ft/m2/hó

280

Ft/m2/hó

1

kulturális és sport rendezvény

65

Ft/m2/nap

55

Ft/m2/nap

2

reklám célú rendezvény

3 025

Ft/m2/nap

2 570

Ft/m2/nap

5 A Vagyongazdálkodási Bizottság 1162/VGB/2008. (XII. 15.) sz. határozata alapján hatályos 2009. január I-jétől

