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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 26. napján megtartott soron kívüli
ülésén, 30712018. (VII. 26.) határozatával kifejezte szándékát hogy az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012 (VI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Vagvonrendelet) 10. (2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíteni kívánja a Fonyód 9260
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8642 Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatt található
i ngatl an L
Az ingatlan az üzleti vagvonelem részét képezi. a Képviselő-testület döntésétől Wggöen értékesíthető.
Az ingatlan énékbecslésével a GDN Ingatlanhálózat — Fonyódi irodáját bíztuk meg. Az ingatlan
énékbeeslése 2018. augusztus 12. napján készült cl, amely alapján a megállapított forgalmi érték
25.300.000,- Ft. Kérjük, a Tisztelt Képviselő-testületet. hogyjelen előterjesztés I. számú mellékletét
képezö pályázati felhívásban az értékbecslő által megállapított forgalmi érték figyelembevételével,
az ingatlan induló vételárát meghatározni szíveskedjen.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 308/2018. (VII. 26.) határozatával kifejezte
szándékát hogy a Vagyonrendelet 10. * (2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíteni
kívánja a Békés 18 19/30 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5630 Békés, Bodoki u. 56.
szám alatt található ingatlant.
Az ingatlan a korlátozottan forgalomképes vagyonelem részét képezi, a Vagyonrendelet 5. * (2)
alapján a korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeniteni vagy rendeltetésétöl eltérő célra
hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet. ha az
önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is
biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátását. Az ingatlan énékbecslésével a Moling Kit-t bíztuk meg. Az ingatlan
énékbecslése 2018. augusztus 6. napján készült cl, amely alapján a megállapított forgalmi érték
6.900.000.- Ft. Kérjük. a Tisztelt Képviselő-testületet. hogy jelen előterjesztés 2. számú mellékletét
képezö pályázati felhivásban az értékbecslö által megállapított férgalmi érték figyelembevételével.
az ingatlan induló vétel árát meghatározni szíveskedjen.

A Vagyonrendelet 10. (2) bekezdése szerint 25 millió forintos értékhatárt meghaladó értékű
önkormányzati vagyontárgy hasznosításának átengedése csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben
előírt versenyeztetés alapján lehetséges. A Vagyonrendelet 10. * (4) bekezdése szerint az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott döntés kizárólag a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
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törvényben (ci továbbiakban: Nvtv.) meghatározott feltételekkel, minősített többséggel elfogadott
döntéssel lehetséges. A Vagyonrendelet 10. * (3) bekezdése alapján a versenytárgyalás lefolytatása
az Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. A versenyeztetési
eljárást a Vagyonrendelet 4. melléklete alapján kell lefolytatni.
Az Nvtv. 13. (1) bekezdése értelmében a törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában
álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Az Nvtv. 14. * (2) bekezdése értelmében helyi
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel
- az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot
osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a Föld tulajdonosának az épületre
fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati
javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

I. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10.
(2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíti a határozat 1. mellékletét képező
pályázati felhívás alapján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a
Fonyód 9260 helyrajzi számú, természetben a 8642 Fonyód, Köztársaság u. 17. szám
alatt található ingatlant.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri polgármesterét a határozat 1.
mellékletét képező pályázati felhívás közzétételére az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően.

II. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10.
(2) bekezdése alapján versenyeztetés útján értékesíti a határozat 2. mellékletét képező
pályázati felhívás alapján, az összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a
Békés 1819/30 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5630 Békés, Bodoki u. 56.
szám alatt található ingatlant

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri polgármesterét a határozat 2.
mellékletét képező pályázati felhívás közzétételére az önkormányzati vagyonról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 20 . augusztus 23.

Jogi ellenje yző

t enzugyi eilenjegyzo

polgármester
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1. melléklet
Pályázati felhívás - Onkormányzati ingatlan értékesítése

Békés Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (Vi. 29.) önkormányzati rendelet (ci oiábbiakban: Vagvonrendeler) alapján a következő
pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiiró neve, székhelye:

Békés Város Önkormányzata 5630 Békés. Petöli u. 2.

Tel.:66/411-011

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Fonyód 9260 helyrajzi számú, természetben a 8642 Fonyód, Köztársaság u. 17. szám alatt található
ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes.

Az ingatlan induló árw ‚- Ft

5. Pályázati feltételek:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi cxcvi. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. (2) bekezdésének
megklelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni (ermészetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv.
3. * (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött
szerződés semmis.

A pályázathoz esatolni kell:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldánvt bemutatni.

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelö
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pálvázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Békés Város Önkormányzata 5630 Békés. Pető[i u. 2. (35-ős iroda)

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani.
melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:
„Pályázati ajánlata 8642 Fonyód, Köztársaság u. 17. ingatlan megvételére”

8. A pályázatok elbirálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a
legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő. aki a
vételárat egy összegben fizeti meg.
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A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon belül köti
a-e Onkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második
legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

9. Fizetési feltételek:

A teljes vételár az adásvételi szerződés aláírásnkor egy összegben I5zetendő.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó neve, címe.

- a pályázó nyilatkozata kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket.

- a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű
megajánlást kér a kiíró).

- a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje; 2018. szeptember 28. péntek, 12.00 óra

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama;

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártakor kezdődik.

13. A kiíró jogai:

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy az érvényes ajánlatot esetén is a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa, illetve visszavonja.

14. Pályázatok elbírálása:

A versenytárgyalás lefolytatása Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi.
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik a Vagyonrendelet 4. melléklete
alapján.

15. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét. hogy az Nvtv. 14. (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetö. Az
Onkormányzat fenntartja magának azt a jogot. hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is
eredménytelenné nyilvánithatja.

A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagyjogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Onkornányzattal szemben bármilyen
jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes
egészében kiegyenliti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül. hogy az ingatlan értékesítése ajelenlegi műszaki ésjogi
állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
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2. melléklet
Pályázati felhívás - Onkormányzati ingatlan értékesítése

Békés Város Önkormányzata az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet (ci toábbiakbwz: Vagivizrcndckt) alapján a kővetkező
pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Békés Város Önkormányzata 5630 Békés. Petőli u. 2.

Tel.: 66/411-011

2. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

1. Pálváztatásra kerülő ingatlan adatai:

Békés 18 19/30 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5630 Békés. Bodoki u. 56. szám alatt
található ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes.

Az ingatlan induló ára’ Ft

5. Pályázati feltételek:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (ci továbbiakban: Nvn) 13. (2) bekezdésének
megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet
részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell azNvtv.
3. (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötőtt
szerződés semmis.

A pályázathoz csatolni kell:

- a 30 napnál nem régebbi eredeti eégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,

- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Békés Város Önkormányzata 5630 Békés. Petőli u. 2. (35-ős iroda)

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani.
melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:
„Pályázati ajánlat a Békés, Bodoki u. 56. ingatlan megvételére”

8. A pályázatok elbirálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a
legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő. aki a
vételárat egy összegben tizeti meg.



Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-i ülésére

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elhírálást követő 60. napon belül köti
az Onkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második
legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

9. Fizetési feltételek:

A teljes vételár az adásvételi szerződés aláírásakor egy összegben fizetendő.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

- pályázó neve, címe,

- a pályázó nyilatkozata kell arra vonatkozóan. hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

- a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű
megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

- a biztosíték megfizetésének igazolása.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28. péntek, 12.00 óra

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló
határidő lejártakor kezdődik.

13. A kiíró jogai:

A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy az érvényes ajánlatot esetén is a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa, illetve visszavonja.

14. Pályázatok elbírálása:

A versenytárgyalús lefolytatása Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi,
Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik a Vagyonrendelet 4. melléklete
alapján.

15. Egyéb információ:

Felhivjuk a pályázók figyelmét. hogy az Nvtv. 14.* (2) bekezdése alapján a helyi őnkonnányzat
tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetö. Az
Onkormányzat fenntartja magának azt a jogot. hogy a pályázati eljárást akár indokolús nélkül is
eredménytelenné nyilvánithatja.

A pályázati eljárásban csak olyan tentészetes vagyjogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Onkonnányzattal s1emben bármilyen
jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes
egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése ajelenlegi műszaki ésjogi
állapotban történik.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
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FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS
a 8640 Fonvád. Köztársaság utca 17. 9260 helyrajzi számú ingatlanról

A 8640 FONYÓD, KÖZTÁRSASÁG UTCA 17. SZ. ALAYH

I-ÍRSZ: 9260 INGATLAN

FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kű

Bors István
Lakcím: 8640 Fonyód,

Balaton utca 4.
Telefon: +36(30)958-76 17

Értékelés kehe: Fonyód, 20 18-08-12

Készítette: Balawn Utazási és Ingatlaniroda Kri. Bors István — ingatlanközvetítő, áiékbecslő,

f7íÉ

8610 Fonyéd. Balaton u. 4. Tetefon: +36(30)958-7614
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Ingatlan értékbeeslése 10-12

Mellékletek 13

Nem hiteles tulajdoni lap 14
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Készítette: Balaton Utazási és Intwtlaniroda Kft. Bors István — inuatlankőzvetitő. értékbeeslő,
8640 Fonvód. Balaton ii. 4. Telefon: 36(3O)958-7614
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

1. A Megbízó

Békés Város Önkormányzata, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.— 1/1 részben
tulajdonos.

2. A Megbízott

Bors István, ingatlanforgalmi értékbecslő, 8640 Fonyód, Balaton utca 4.

3. A megbízás tárgya

8640 Fonyód, Köztársaság utca 17. (hrsz.: 9260) cím alatt található ingatlan.

4. Az értékbeeslés célja

Az ingatlan reális piaci értékének meghatározása.

5. Az értékbecsiés módszere

Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés a már realizált adás
vételek és/vagy értékesítésre felajánlon ingatlanok ajánlati árainak a konkrét
vizsgált esetre való kiterjesztésével, összehasonlításával.

6. A Megbízó külön feltételei

Megbízott köteles az értékbecslés során szerzett információkat és
dokumentumokat bizalmasan kezelni. Harmadik fél számára információ és az
értékbecslés eredménye nem szolgáltatható ki.

7. Helyszíni szemle időpontja: 2018-07-3 1

8. Az értékbecslés fordulónapja: 20 18-08-12

Készítette: Balaton Uutzási és lnatlaniroda Kik. Bors István — ingatlanközvetitő, éilékbecslö,
8610 Fonyód. Balaton u. 4. Teleron: ÷36(30)958-7614
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9. Az értékbecsiés eredménye

A megbízó felkérésének megfelelően a 8640 Fonyód, Köztársaság utca 17.
(hrsz.: 9260) szám alatti ingatlan éjtékbecsiését elvégeztem, mely szerint
javaslatomat az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az ingatlan becsült forgalmi értéke:

25.300.000 HUF, azaz Huszonötmillió-háromszázezer forint

10. Az értékbeeslést készítette:

Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kü. Bors István, 8640 Fonyód, Balaton utca 4.

11. Az értékbeeslés érvényességi ideje:

A keltezéstől számított 3 hónap.

Fonyód, 2018-08-12

Bors István
8640 Fonyód, Balaton utca 4.

Készítette: Balaton Utazási és lntatIaniroda Kfl. Bors István — ingatlanküzvetitö. értékbecslö,
8640 Fonyód. Balaion u. 4. Teleíon: +36(30)958.76i4
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KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NYILATKOZATA

1. Nem jutott tudomásunkra olyan tényező, amely arra a következtetésre vezetett
volna, hogy ajelentésben szereplő tények és adatok nem helyesek.

2. Nem vállalunk felelősséget a mások által szolgáttatott és megbízhatónak
tartott információkért.

3. Elemzésüi± elkészítése során olyan szóbeli és írásbeli információkat kaptunk,
melyek pénzügyi és működési adatokat egyaránt tartalmaztak. Ezen adatok
helyességét ellenőrzés nélkül elfogadtuk.

4. Az értékelésben feltételeztük, hogy a szóban forgó vagyontárgyak tulajdoni
viszonyai rendezettek, tulajdonjoguk szabadon átruházható. Az ezzel
kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogi ügyekben semminemű felelősséget nem
vállalunk.

5. Megbízásunk nem terjed ki környezeti hatást vizsgáló tanulmány készítésére.
Feltételeztük, hogy az érvényben lévő környezetvédelmi szabályokat betartották,
illetve minden szükséges engedélyt beszereztek.

6. A jelentésben közzétett értékek az itt vázolt feltételezéseken alapulnak és
kizárólag az itt meghatározott felhasználási célra érvényesek.

7. Az értékbecslést végző előzetes hozzájárulása nélkül ajelentés egésze, vagy
annak egyes részei semmilyen módon nem terjeszthetők a nyilvánosság elé
hirdetés, újság, értékesítés, vagy bár- milyen más, nyilvános média útján.

8. Az értékbecsiést végző kiköti, hogy a Megrendelő a szakvéleményt csak a
szerződésben rögzített vállalási díj kiegyenlítését követően használhatja fel.
Továbbá fenntartja jogát arra, hogy az értékbecslés eredményét érvénytelenítse,
és a szakvéleményt visszavonja abban az esetben, ha a vállalási díj határidőre
történő kiegyenlítése elmaradna.

Bors István
8640 Fonyód, Balaton utca 4.

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kfl. Bors István — ingatlanküzvetítö, énékbccslö.
640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: 36(30)958-76l4
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1. ÉRTÉKELÉSI ELVEK

Az értékelés az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) által
javasolt módszerek és fogalmi meghatározás alapján készült, amely szerint a
forgalmi érték olyan optimális árat jelent, amelyen elvárható egy tulajdoni
érdekeltség (azonnali fizetésű) készpénz ellenében való, egyéb feltétel nélküli
értékesítése, feltételezve, hogy
- van egy eladni szándékozó fél
- rendelkezésre áll az eladás lebonyolításához szükséges ésszerű időtartam,
figyelembe véve a tulajdon jellegét és piaci helyzetét
- az értékek az adott időszakban nem változnak - az ingatlan szabadon
értékesíthető
- nem vesznek figyelembe olyan magasabb árat, amelyet speciális érdekeltségű
vásárló fizet
A forgalmi érték megállapítása három módszerrel történhet:

1.1. Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés

Konkrét és ismert adásvételi ügyletek, illetve a hirdetési portálokon talált,
hasonló paraméterű ingatlanok árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével,
összehasonlításával történik. A módszer akkor alkalmazható, ha kellő számú
adatból álló alaphalmazunk van, amelynek földrajzi elhelyezkedése és az abban
szereplő ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal.
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés konkrét és ismert
adásvételi ügyletek árainak a vizsgált esetre való kiterjesztésével,
összehasonlításával történik.
A vizsgált ingatlanra jellemző körből kiválaszthatóak az összehasonlításra
alkalmas ingatlanok, és meghatározható ezek fajlagos alapértéke. A különféle
értékmódosító tényezők elemzése után megállapítható az egyes ingatlanok
kiigazított fajlagos alapértéke. A végső érték számítása az átlagos korrigált
fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként adódik.

1.2. Hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámitáson alapuló értékelés az ingatlan jövőbeli hasznai, és az ezek
megszerzése érdekében felmerülő kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke
annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke, így ingatlanok
esetében a bérbeadás útján megszerezhető jövedelem képezi a becslés alapját.

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kft. Bors István — ingatlankőzvetítő, énékbccslö,
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Teleihn: -36(30)958-7613
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1.3. Költség alapú értékelés, műszaki értékből kiinduló érték
meghatározása

A költségalapú érték megközelítés lényege, hogy az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd hozzáadjuk a
felépítményhez tartozó földterület értékét.
A forgalmi értéket lehetőség szerint több módszerrel határozzuk meg, majd a
kapott értékek esetleges eltérésének vizsgálata után az értékelés céljának
megfelelően választjuk ki a végső értéket.

1.4. Az értékelési módszer kiválasztása

Értékbeeslésem elkészítéséhez kiválasztott ingatlan értékeléséhez apiaci
összehasonlítás módszerét választottam, melynek során a környezetben található
hasonló jellegű ingatlanok alapterületére vetített fajlagos eladási áraiból
kiindulva korrekcióval határozom meg a forgalmi értéket.

2. AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

Értékelő, elemző munkám során az alábbiakban felsorolt, általánosan elfogadott
módszereket alkalmaztam:

2.1. Helyszíni szemle

Az értékelés tárgyát képező ingatlanjellemzőinek, természeti adottságainak
meghatározása, alaprajz készítéséhez szükséges adatok felvétele érdekében
2018. július 31 -én helyszíni szemlét tartottam. A látottakról jegyzeteket és
fényképfelvételeket készítettem, valamint az értékbeesléshez szükséges további
információkat, adatokat beszereztem.

2.2. A kiinduló adatok és információk forrásai

A telekkönyvi adatok Balatonboglár Földhivatala nyilvántartásából származnak.
Az információkat a helyszínen Kristóf György gondnok, valamint Békés Város
Polgármesteri Hivatalának illetékese e-mail útján szolgáltatta.

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kit Bors István — ingaUanközvetítö, énékbecslő,
8640 Fonyád. Balaton ii. 4. Telefon: +36(30)958-7614
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3. AZ INGATLAN ISMERTETÉSE

3.1. A tulajdoni lap adatai

Az ingatlan címe: 8640 Fonyód, Köztársaság utca 17.
Minősítése: kivett üdülőépület, udvar
Helyrajzi száma: 9260
Tulajdonosa: Békés Város Onkormányzata l/l arányban
Telek területe: 1376 m2
Jogok és terhek: tehermentes

3.2. Az ingatlan bemutatása

3.2.1. A környezet

A vizsgált ingatlan Fonyódon, a Köztársaság utca 17 szám alatt található.
Á Balaton, a legközelebbi szabad strand (Arpád part) távolsága eca. 450 m,
élelmiszer bolt (LIDL szupermarket), étterem 900 méteren belül található.
Buszmegálló 400 m, a vasútállomás, hajóállomás, a központi strand, mint
Fonyód város nyári rendezvényeinek helyszíne 1800 méterre van.
Fonyódjelentős közlekedési csomópontnak tekinthető, mivel autópálya fel és
lehajtóval rendelkezik, a vasútállomáson kivétel nélkül minden országos- és
nemzetközi vonat megáll és itt van a Pécs-Kaposvár vonal induló- és végpontja
is. Az autóbuszpályaudvaron is megáll minden járat. A Fonyód-Badacsony
közötti hajójárat a siófoki-balatonüiredi mellett a Balaton legjelentősebb
személyhajó forgalmát bonyolítja le.

Nyáron, rossz idő esetén a csisztapusztai, jelentős gyógyhatással bíró
termálflirdő oda-vissza utat tekintve 15 kilométeres távolságot jelent. A marcali,
hévízi, zalakarosi tennálfürdők 30-45 perces autóúttal elérhetők, de mindegyik
településre egész évben oda-vissza buszjárat indul.

3.2.2. Az üdülő ingatlan

Az értékbecsiendő ingatlan tehát Fonyódon, a Köztársaság utca 17 szám alatt,
aszfaltozott utcában található. A telek északi oldalát a 7-es számú főútvonal,
délről beépítetlen terület határolja. Az építmény hossztengelye észak-déli irányú,
a főbejárat keleti tájolású. Az épület gáz kivételével mindegyik közművel (tehát
víz, szennyvíz, villany) ellátott. A gáz gerincvezeték az utcában húzódik.
Domborzati viszonyokat tekintve sík területen helyezkedik el. Mivel az épületet
alapvetően nyaraló céljára használják, fűtésrendszer nem került kialakításra.
A melegvíz ellátást villanybojlerekkel oldották meg.

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kit Bors István — inatIanközvctitö. éilékbccslö.
8640 Fonyód. Balnion ti. 4. Telefon: +36(30)958-7614
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3.2.3. Főbb szerkezetek

Az épület alapozása beton sávalap, teherhordó falai B-30-as blokktéglából
készültek, válaszfalai 10 cm vastag téglafalak. Belmagasság: 275 cm.
A födém E7 típusú betongerenda EB6O-as béléstestekkel.
Az ajtók fa szerkezetűek, részben tele, másrészt félig üvegezettek és
zománcozva. A pallótokos ablakok 2, vagy 3 szárnyasok műanyag redőnnyel.
A szobák padlóburkolata laminált, a többi helyiségé mázas kerámia, illetőleg az
illemhelyek PC simítást kaptak. A homlokzat simított kőporos vakolatú.
A tető héjazata hódfarkú cserép.

3.2.4. M épület felosztása, állapota, alapterülete

A vizsgált ingatlant 1970-es években építették majd több fázisban felújították,
de jelentősnek mondható korszerűsitésen nem esett át. A mellékelt alaprajzok
szerint benne I előszoba, S szoba, I konyha étkezővel, 2 zuhanyzó,
4 WC, közlekedő, gardrób és 2 loggia található.
Nettó hasznos alapterülete: 129,6 m2.

Helyiségek Nettó m2 Burkolat
1. szoba 1 15,12 lanünált padló
2. szoba 2 14,86 laminált padló
3. szoba 3 18,48 laminált padló
4. előszoba I 1,96 mázas kerámia
5. konyha 11,34 PVC
6. V/C 1,2 3,35 PC festve
7. zuhanyzó I ‚2 4,62 mázas kerámia
8. szoba 1 16,80 laminált padló
9. szoba 2 16,80 laminált padló
10. közlekedő 3,40 laminált padló
I 1. gardrób 3,40 laminált padló
12. WC 1,2 1,50 PC festve
13. loggia 1,2 10,00 mettlachi

összes nettó alapterület 129,6 m2

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Ká. Bors istván — ingatlanküzvetitö. éiiékbccslö,
8640 Foiwód. Balaton u. 4. Telefon: *36(30)958.7614
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4. AZ INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSE

Ingatlanforgalmi helyzet:

A vizsgált ingatlan a Balaton déli partján, Fonyódon található.
A Balaton környéki ingatlanok árai az utóbbi években növekvő tendenciát
mutatnak. A piac és forgalomképes családi házak, nyaralók, különösen a
15—25 millió forint közötti ár sávban az utóbbi néhány évben jelentősen
megfogyatkoztak, következésképp a kedvező adottságú és árfekvésű családi
házak, lakások, nyaralók irányába megnőtt az érdeklődés.
A piac jellege egyre inkább a keresleti oldal irányába tolódik el.
A Balaton vízszintjének normalizálódása, a víz kiváló minősége, a belföldi
turizmus érezhető növekedése, az Új autópálya elkészülte mind olyan tényezők,
melyek a régiót felértékelték, ami az ingatlan piacra is élénkítő hatást gyakorol.

Értéknövelő tényezők: Balatonhoz, strandhoz való távolság, könnyű
megközelíthetőség, nagy telek, sík terület.

Értékcsökkentő tényezők: fűtés, hőszigetelés hiánya, korszerűtlen nyílászárók,
főúwonal közelsége, városközpont távolsága.

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kit. Bors István — ingatlanközvetítő, értékbeeslő.
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Teleton: +36(30)958-7614
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4.1. Az Ingatlan értékmeghatározása összehasonlító adatok alapján;

Adat/szempontok Vizsgált ingatlaxi Összehasonlító 1. Összehasonlító 2. Összehasonlító 3.

Cím’ 8640 Fonyód 8640 Fonyód 8640 Fonyód 8640 Fonyód
. Köztársaság út 17. Hegyalja utca 36. Szt. István utca 96. Szt. István utca

lakófelület (m2) 129,6 77 55 80
telek(m2) 1376 455 490 730
eladási/kínálati ár - 17.500.000,- 12.000.000,- 19.500.000,-
városközpont/Balaton 1500/450 m 500/600 m 1200/1300 m 800/900 m
távolsága
terep jellege sík enyhén leltős enyhén lejtős enyhén lejtős
forrás - Balaton.Ut.Ing.ir. Balaton.Ut.Ing.ir. Ingatlan.com
Faji alapért. Ft/m2 - 227.273,- 218.181,- 243.750,-

Ertékmódosító tényezők a vizsgáithoz +/- %
közművek épületben
víz/csat./villiany/gáz xix/x/- x/x/x/x x/x/x/x x/x/x/- (-5%)
szobák száma 4 3 2 3
szilárd útburkolat x X X X

telek nagyság átlag feletti átlag alatti (-5%) átlag alatti (-5%) átlagos
műszaki állapot közepes közepes (-10%). közepes (-10%) közepes (-10%)
össz. értékmódositó - 0,85 (-15%) 0,85 (-15%) 0,85 (-15%)
korrekciós tényező - 0,85 0,85 0,85
módosított fajlagos - 193.182,- 185.454,- 207.188,-
érték Ft/m2
módosított fajlagos
átlag Ft/m2 195.275,-

A táblázatban részletezett összehasonlító adatokat, illetve a korrekciós
tényezőket Figyelembe véve az ingatlan piaci forgalmi értékét az alábbiakban
állapítom meg:

Egyneműsített alapterület (m2) x korrigált fajlagos átlag (Ft) = Piaci érték (Ft)
129,6 x 195.275,- = 25.307.640,- Ft

Piaci összehasonlító módszerrel megállapított kerekítés: 25300.000,- Ft.

Ingatlan ára - figyelembe véve a piaci viszonyokat:
25.300.000,- Ft, azaz

Huszonötmillió-háromszázezer forint

Készítette: Balaton Utazási és Ingatianiroda KÍ. Bors István — ingatlanközvetitö, énékbeeslő.
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: -116(30)958-7614
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5. MEGJEGYZÉSEK

- Az összehasonlított ingatlanokon kívül az ingatlan.com portálon további
ajánlatokat is elemeztem az értékbecsiendő fonyódi családi házhoz
hasontó paraméterekkel bíró objektumok vonatkozásában.
A kínálati árak 15 és 25 millió forint között mozognak, hasonló
teleknagysággal, hasznos alapterülettel, szobaszámmal, településbéli
elhelyezkedéssel, műszaki állapottal összevetve, és az átlag m2 ár
200 ezer forint körüli értéket mutat, ami egybevág a becsült ingatlanra
kiszámított értékkel.

- Az ingatlan nyilvántartásban rendezetlen adatok tekintetében nem
vállalok felelősséget.

- Az értékbecslés eredménye per- és tehet-mentes, jogtiszta ingatlanra
vonatkozik.

- Az értékbecslés során a szemrevételezéses diagnosztika módszerét
alkalmaztam.

- Jelen értékbecslés a kehezést követő három hónapig, vagy az értékbecslés
körülményeinek jelentős megváltozásáig érvényes. A keltezés dátuma
egyúttal az énékbecslés fordulónapja.

Fonyód, 2018-08-12

Bors István
8640 Fonyód, Balaton utca 4.

Készítette: BaIMon Utazási és lngat!anirnda Kfi. Bors István — ingatlanközvetitő, éilékbecslő,
8640 Fonyöd. Balaton u, 4, Telefon: +36(30)958-7614
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MELLÉKLETEK

• Tulajdoni lap

• Alaprajzok

• Térképek

• Fotók

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kít. Bors István — ngatlanközvetitö, drtékbccslő,
8640 Fonyőd. Balaton u. 4. TeLefon: +36(30)958-7614
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Készítette: Balaton Utazási ás Ingatlaniroda Kit Bors István — ingatlanközvetitö, énékbecslő,
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: +36(30)958-7614
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Készítette: Balaton Utazá5i és Ingatlaniroda KI’I. Bors István — ingatlanközvetitö, értékbecslő,
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: +36(30)958-7614
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Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kit. Bors István — ingatlanközvetitő, énékbecslö,
8640 Fonyód, Balaton u, 4. Telefon: 1-36(30)958-7614
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Készítette: Balaíon Utazási és Ingatlaniroda Kf. Bors István — ingatlanközvetí(ö, énékbecslö,
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: +36(30)958-7614

19

I
.i i_i



FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS 20
a 8640 Fonyád, Köztársaság utca 17, 9260 helyrajzi számú ingatlanrál

Készítette: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kfl. Bors István — ingatlanközvetitő, éjlékbeeslő,
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: +36(30)958-7614
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Készitcite: Balaton Utazási és Ingatlaniroda Kft. Bors István — ingatlanközvetitő, étlékbeeslő,
8640 Fonyód, Balaton u. 4. Telefon: +36(30)958-7614



1. számú példány

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
az

5630 Békés, Bodoki Károly utca 56.
1819/3Ohrsz-ú hétvégi hát piaci értékéről

FIABCI MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Kit.
íz Magyar Ingatlanszövetség tagja, flABCI tag

14ayaI

szám alatt lévő

5600 Békéscsaba Harita utca 4. Pf:t45 e-rnaH: ina(Ianmotiní.hu. T/E.: 66/540-620.
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INGA TLÁNÉR TÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az értékelő társaság: MOLING Ingatlankőzvetítő és Értékbeeslő Kft.
Szakértő(k) neve: Molnár László
Helyszíni szemle időpontja: 2018. augusztus 06.
Értékelés dátuma: 2018. augusztus 06.
Értékelés célja: Piaci érték meghatározás
Megbízó neve: Békés Város Polgármesteri Hivatala
Megbízó címe: 5630 Békés, Petőji ig. 2.
Az ingatlan hélyrajzi száma: Békés 1819/30
Az ingatlan címe: 5630 Békés, Bodoki Károly utca 56.

Piaci «orga1mi, érték meghatározása

Értékelési módszerek
Piaci összehasonlító adat elemzéses módszer 6.900.000,-
Piaci költségalapú értékelési módszer
Hozam (maradvány) értékelés módszere

PIACI érték: 6.900.000,- Ft
azaz hatmillió — kilencszázezer forint

Felhasznált mellékletek:

L Tulajdoni lap X
2. Hivatalos térképmáso]aL

—-

pk

3. Alaprajz X MOLjjy t
4. Foták X

5. Egyéb:
- ‘%.

I Molnár László
5,

ugyvezeto

kÍOLÍNG hzgadanktvciíő és Értékbeeslő Kit.
Békéscsaba, Hargita utca 3. Tel,jax.: 66/530-62 O e-mail: ingadan®maling.hu



-3-

1. Bevezetés

1.1 Előzmények

Békés Város Polgármesteri Hivatala (Békés) megbízást adott tárgyi ingatlan
piaci értékének meghatározására, azonnali értékesítési ár kialakítása
céljából.

1.2 Az értékelés tárgya

5630 Békés, Bodoki Károly utca 56. szám alatt lévő 1819/30 helyrajzi
számú, kivett hétvégi ház, udvar művelési ágú ingatlan.

Az értékelés célja és felhasználása

Az értékbecsiés adjon objektív és hiteles információt az alapító okiratban
jelzett albetét állapotáról jelenlegi piaci értékéről, azonnali értékesítési ár
kialakítása céljából.

2. Adatszolgáltatás

Az ingatlan értékeléséhez szükséges adatokat a Megbízó bocsátotta
rendelkezésünkre. Az értékelés során a következő adatok álltak a
rendelkezésünkre:

- tulajdoni lap másolat (2018.08.01.)
- szabályozási térképrnásolat
- alaprajz

Azokban az esetekben, amikor az adatszolgáltatás nem volt teljes, az
általános szakmai gyakorlatban elfogadott közelítéseket alkalmaztuk.

2.1. Alapfogalmak, nyilatkozat, helyszíni vizsgálat

Az ingatlan helyszíni bejárására 2018. augusztus 06-án került sor.
A helyszíni szemle során bejáituk az épületet és megtekintettük a
környezetet is.
A bejárás során felhasználtuk a tulajdonos képviselőjének szóbeli
információit is.
A vizsgálat során feltételeztük, hogy az ingatlannak nincsenek olyan rejtett
vagy eltakart tulajdonságai, amelyek azt értékesebbé vagy kevésbé értékessé
teszik. A megbízás értelmében nem alkalmaztunk feltáráson, mintavételen,
vagy műszeres bemérésen alapuló diagnosztikai eljárást és statikai
számításokat.
Az ingatlan piaci értékének megállapításánál annak fekvését,

MOLLVG higadanközveiltó ás Énékbecslő Kft.
Békéscsaba, Hargifa utca 4. Tel/Ja.t: 66/540.620 e-mail: ingatlaninoling.hu
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megközelíthetőségét ás a hasonló adottságú ingatlanok Iránt megmutatkozó
keresleti-kínálati viszonyok alakulását is figyelembe vettük.
NYHJATKOZAT : Az értékbecsiés megfelel a TEGoVA által kiadott,
European Valuation Standards (2012.-2016.) szerinti előírásoknak, valamint
a többször módosított 25/1997.(VIII.1.) PM. rendelete szerint a
termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének
meghatározására vonatkozó módszertani elveknek az óvatosság ás a valóság
elvét követve,

A piaci érték az a legvalószínűbb ár, amelyen egy ingatlan kompetitív és
nyílt piacon, tisztességes értékesítési feltételek között értékesíthető, amikor
mind vevő, mind eladó körültekintően ás a kellő információk birtokában Jár
el, azt feltételezve, hogy az árat indokolatlan tényező nem befolyásolja. Ez
a meghatározás impiicit módon magában foglalja a meghatározott napon
lezajló adásvételt, valamint a tulajdonjognak az eladóról a vevőre szállást az
alábbi feltételek megléte mellett:

- A vevő és az eladó jellemzően motivált;
- Mindkét fél rendelkezik a szükséges információkkal vagy tanácsokkal

és az általuk megítélt legjobb saját érdekük szerint járnak el;
- Az ingatlan megfelelő ideig állt nyílt piaci értékesítés alatt;
- A fizetés készpénzben vagy ehhez hasonló pénzügyi konstrukcióban

történik;
- Az ár az értékesített Ingatlan vonatkozásában elfogadható ellenértéket

képvisel, amelyet az értékesítésben érintett személy által nyújtott
speciális vagy kreatív finanszírozási, illetve értékesítési eredmények
nem befolyásolnak.

A „készpénz vagy hasonló konstrukció” jelentése
- Készpénzben történő fizetés az eladónak, amely készpénz a vevőtől

vagy harmadik fél hitelezőtöl is származhat, vagy
- Az eladó által biztosított finanszírozás, ami megegyezik egy harmadik

Fél által nyújtott frnanszírozással, beleértve a tőke fizetőrészleteit és a
kamatlábat is.

- A definíció nem követeli meg azt a feltételt, hogy a vevőnek kell a
vételár 100%-át készpénzben biztosítani, és nem vehet igénybe
harmadik fél által nyújtott finanszírozást.

2.2 Az ingatlan-nyilvántartás adatai

MOLING Ingatlaizkönetiő és Érékbecsi’ő Jft.
Békéscsaba, Hargila zuca 4. Tel/Jat: 66/540-620 e-mail: ingaüan;nolhzg.hu



Az ingatlan megnevezése: hétvégi ház, udvar
Tulajdonos 2 Bekes Vw os Ön/co, nianyzata UJ-ed
Szerzés jogcíme: tulajdonba adás
Az esetleges széljegyzet tartalma: Nincs
Szolgalmi jogok, haszonélvezet:, ill. egyéb Bejegyzési nem tartalmaz
terhek:
Szolgalmi jog nincs

3. Az értékelt ingatlan bemutatása

3.1 Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége,
környezetére vonatkozó megállapítások

Békés alföldi város, a lakosainak a száma 19 930 fó ( KSH 2017. 01.01.).
A város a Kettős-Körös bal partján terül el, a D-i részén található Dánfok
üdülötelep. A város Békéscsabától 10 km-re északra található.
Tárgyi ingatlan Békés D-i részén, Dánfok üdülőtelep területén a Bodoki
Károly utca és az Elővíz Csatorna — Kettős Körös összekötő Dánfokéri
Csatorna közötti területen helyezkedik el, az üdülőközpont 800 m-re van.

3.2. Közmű ellátottsága

Az ingatlan be van kötve az elektromos energia (3xlOA), az ivóvíz
hálózatba és egyedi fogyasztásmérőkkel rendelkezik, a keletkezett szennyvíz
a városi csatorna hálózatba kerül. Megközelíthető javított fóldúton.

3.3.Atelek

Szabályos négyszög alakú, sík területen fekszik, környezetszennyezés nem
tapasztalható. A telek végétől 15 m-re van a Dánfokéri Csatorna, amely a
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kezelésében van és rendszeres
haltelepítést biztosít, ezért a horgászok kedvelt helye lehet ez a hétvégi ház.

3.4. Felépítmények, kerítés, térburkolatok:

Az épület előkert hagyásával ajobb oldali oldalhatárra lett elhelyezve
beeslésünk szerint az 1980-as évek közepén. Szerkezetileg tégla falazat
(Uniforni 0,30m) külsőleg festve, vasbeton födém ‚ fa szerkezetű tető és
BRAMAC beton cserép hájalás. A külső nyílászárók asztalos szerkezetűek
hungaropán üvegezéssel és zsalugáterral, a padozat kerámia és laminált
parketta. A meleg vizet villanybojler biztosítja, ha szükséges

MOLJNG Íngatlankönetitő és Értékbecsló Kit.
Békéscsaba, Hargita utca 4. Te//fax.: 66/540-620 e-mail: ingadan,noling.Im
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villanyradiátorra) fűthetö az épület kora tavasszal, vagy késő ősszel.

Alapterület kimutatás:

főldszint tetőtér [sz. terasz

elötér-étkező 20,35 előtér 1,93 4,02
háló 6,03 szobai 11,85
előtér 2,21 szoba 2 12,56
főző helyiség 2,68
WC 0,85
fürdőszoba 3,2

ÖSSZESEN 35,32 ÖSSZESEN 24,41 ÖSSZESEN 4,02

Nettó alapterükt összesen 64
Bruttó alapterület összesen 67

Az épület műszaki jellemzői:

Alap beton sávalap, vasbeton lábccattal
Függőleges teherhordó szerkezetek blokk téglafalazat
Vízszintes teherhordó szerkezetek vasbeton szerkezet
Tetőzet Ja szerkezetű kontyolt nyeregtető
Héjazat BRAM4C betoncserép
Nyilászáró szerkezetek Fa szerkezetű, hőszigetelt üvegezés,

zsalugáter
Padlóburkolatok kerámia lap, larninált parketta
Külső burkolat vakoltfesteti
Belső burkolat festett, kerámia lap.Jenyő lanibéria
Fűtés vUlanyradiátor I
Meleg vízellátás villanybojler
Egyéb (kapucsengő, riasztó, a konyhában villanyrezsó
Iégkondieionáló stb.)

3.5. Forgalmi értéket befolyásoló tényezők:

- Békés-Dánfok üdülő környezet fejlődése Jól érzékelhető.
- A hétvégi ház jó szerkezetű szépen karban van tartva.
- A kempingben lévő szabad strand és a Kenös-Körős mintegy I km-re

van az ingatlantól.
A fani-iezsgye után csendes horgász hely található.
Az udvar alkalmas nagyobb baráti rendezvények niegtartására is.

MOLING lngatlanközvet[tő és Értékbecslő Kft
Békéscsaba, Hargila utca 4. Te//fax.: 66/540-620 e-mail: ingatlan®molb;g.hu
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4. Értékelési módszerek

4.1 Általánosan elfogadott értékelési módszerek

Az értékelés során a nemzetközi gyakorlatban elfogadott értékelési módszert
a piaci összehasonlító megközelítést vettük figyelembe.
Az említett értékelési módszert az alábbiakban részletesen ismertetjük.

Piaci összehasonlító megközelítés

A piaci összehasonlításon alapuló érték-megközelítés az a folyamat,
amelynek során a hasonló ingatlanok piacának elemzése és ezen
eszközöknek a vizsgált vagyontárggyal való összehasonlítása révén készül
piaci értékbecslés. Az összehasonlító elemzés az eszközök és az értékre ható
tényezők közötti hasonlóságokra és eltérésekre összpontosít. Az értékelő az
értékelt ingatlan és az összehasonlító piaci adatok közötti hasonlóság, illetve
különbség fokát az összehasonlítás különböző szempont] ainak figyelembe
vételével becsüli meg, és kiigazításokat végez az olyan tényezőkülönbségek
kiküszöbölésére, mint az értékesítés időpontja; elhelyezkedés; az ingatlan
fizikai jellemzői, jellege, állaga és kora; jövőbeni hasznosíthatóság;
gazdasági, környezeti tényezők; valamint pénzügyi feltételek.

Földterület, vagy beépített ingatlanok értékelélésénél az értékelési
módszerek közül a piaci megközelítésnek jelentős szerepe van, amikor Is az
értékelendő vagyontárgy bizonyos körzetében, hasonló tulajdonságokkal
rendelkező ingatlanokkal végzünk összehasonlításokat. Amennyiben
közvetlen összehasonlításra alkalmas értékesítési információk nem állnak
rendelkezésre, akkor ezek hiányában, egyéb hasonló vagyontárgyakat is
figyelembe veszünk, mivel így kijelölhetünk egy olyan egységártartományt,
amelyen belül a jelenlegi piac mozog, és amelyen belül a szóban forgó
vagyontárgy várhatóan értékesíthető lesz a nyílt piacon. Ezen technika
megbízhatósága az egyes értékesítéseknek a szóban forgó vagyontárggyal
való hasonlósági fokától, az értékelés és az értékesítés időpontjának
viszonyától Wgg, figyelembe véve az időközben bekövetkezett piaci
változásokat valamint az árat, vagy az értékesítés feltételeit befolyásoló
bármilyen szokatlan körülményt.

5. Forgalmi érték kialakítása
5.1 Piaci összehasonlító megközelítés

UtcWúL/tr, hzszám

Helyrajzi sz3m

Telek alapterülete (m2)

MOLING hzgadankön’etitő ás Értékbecslő KJL
Bókésesaha. Hargila utca 1. TeI/Jax.: 667540-620 e-mail: ingatlanmo1inghrc
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földszint 35,32 100% 35,32

tetőtér 24,41 80% 19.528

fsz. terasz 4,02 15% 0,603

.:gauan Ingatlan fl ; gatian ‘gatlan 3

kínálat kínálat kínálat

5630 5630 5630 5630

Békés Bekés Békes Békés
Bodoki Karolyu

Dandok Dánfok Dánfok

hetvégi húz hetvegi ház hétvégi haz hetvegi ház

rn:we 2 2 2 2
327 320 360 350

55 50 70 68
1985 1980 1984 ]985

0% -15% -15%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 10% 10%
0% 0% -10% -10%
0% 0% 0% 0%

ébWrRiÓ’2ra 0% 0% 0% 0%
Ő!EktMfáIL -15% -15% -15%
Elgdási ár 6 500 000 S 500 000 8 500 000

2018 20l8j 2018
0% 0% 0%

-15% -b% -15%
5 525 000 7 225 000 7 225 000

130000 103214 125000
130000 118696 125000

aqrst[SJi3W’ 124 565

-‘.%wa$Jr’Q c.w’ua.ar-.Az 6 907 280
Becsült HUF/m2 124 565
Összes számítotthas m2 55
Kerekített forgalmi érték 6 900 000

MAGYARÁZAT A SZÁMOLÁSHOZ: A korrekciós tényezők sortól lefelé a pozitív előjel tárgyi
ingatlanhoz viszonyított fajlagos értékesökkenést eredményez, hiszen az öli, adatunk a jobb, igy
csökkenteni fogja a korrigált fajlagos m2 értékét az oszlop alján. Az eladási ár alatt lévő sor negatív
korrekciói tényleaes csökkentést eredményeznek.

MOLÍNG hzgatiankön’ctitó és Értékbccslő KB.

Épület hasznos területe terj

r 1Et,’

ÖSSZESEN 63 55

Békéscsaba, Hargita utca 4. TeVJca.: 66/540-620 e-mail: ingatlanmo1ing.hu
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Főösszesítő
$bds; Érték

t’- ..»n’-atw.r PW’JQ SLYÖSJZLIW$QW1JO moaszurű.z.wJj-.. 100% 6 900 000 Ft
WjJó’4zer. 0% O Fi
flőflWNY)ze?é2fl( 0% 0 Ft
DcF!mYttt!rjt1MPfl 0% O A
Piaci éV1IW# 6 900 000,- Ím int

6. Értékelési feltételek

Az értékelést a TEGoVA által kiadott European Valuation Standards
(2012-2016.) szerinti előírásoknak megfelelően készítettük.

• Az értékelési következtetések az értékelő olyan rnggetlen beeslését
tükrözik, amelyet legjobb tudása, a megbízási szerződésben rögzített
értékelési módszerek, valamint az értékelési jelentésben felsorolt
általános és speciális feltételezések alapján alakított ki. Az értékelési
következtetés - mint szakmai vélemény — objektív tényeket és
szubjektív értékítéletet ötvöz.

• Hacsak erről az értékelési jelentés másképp nem rendelkezik az
értékelési következtetés a meghatározott értékelési időponttól
számított 1 évig érvényes.

‘ Az értékelés során minden teher és visszatartási jog mentes
ingatlant/eszközt vettünk figyelembe.

• A megállapított érték nem tartalmazza az ÁFA-t, az átruházási
illetéket, a tőkenövekményre fizetendő adókat, vagy bániiilyen más
adózási és illeték kötelezettséget, mely az ingatlan/eszköz értékesítése
során fizetendő. Nem vettük Figyelembe az értékesítés soráii fellépő
egyéb költségeket sem.

• Az ingatlan forgalomképes, reális értékesíthetősége 90-180 nap.
‘ Jelen szakvélemény 9 számozott és szárazbélyegzővel hitelesített

oldalt tartalmaz és csak igy érvényes, 1 elektronikus és I eredeti
példányban készült.

7-JOo 5 -‘

MOLING Ingaüankövetif5 és Értékbecsió Kfi.

Békéscsaba, 201$. augusztus 14.

/ Molnár László
Jogi ízakokleveles közgazdász

EUFIKÍ ingatlanértékelő
névf: szál;; 1L5899-2/]993.

Békéscsaba, Hargita utca 4. Tej/fax.: 66/540-62 O e-mail: ingatían;noling. hu
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MOLING KFT.
5630 Békés, Bodoki Károly utca 56.

3. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET

/

L____/Morc X.L___

Hrsz.: 1819/30

I földszint háló I tetőtér előtér I

I szobai I szoba2 I

I udvar hátra I keritéstöl a Dánfokéri Csatorna I

I

N ‘.t

FényképmeUéklet
314



MOLING KFT.
5630 Békés, Bodokí Károly utca 56.

4. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET
Hrsz.: 1819/30

I horgász hely a telek mögött horgászhely hátulq aSL.L
L

t
I vizbekötés I szennyvlz bekötés

I villanyóra I kapubejárá

Fényképmellékleí 414
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