
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25-i ülésére

Tá;gv:

Bérlakás értékesítése

37/19.
Dö,s(ésIso:ntal módja: Vé/etnőnvező bizottság:

Egyszerű többség Pénzügyi Bizottság
Ugyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és
Szociális Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2W L (VIII. 26.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet,) 45.-52. *-ai tartalmazzák az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályait.

2018. október 4. napján érkezett Horváth Sándor és neje kérelmében jelezte, hogy meg kívánják
vásárolni az általuk bérelt. 5630 Békés, Kossuth u. 10/a. 1/6. szám alatti lakást. bérlők a vételár
megfizetését egy összegben vállalják, így a Rendelet 47. (1) b) pontja alapján a vételár
egyösszegü megfizetése esetén a vevőt 25 % vételárengedmény illeti meg. Az ingatlan forgalmi
értékének megállapítását a Moling Kit végezte cl. Az ingatlan értékbeesléssel megállapított
forgalmi értéke: 5.500.000,- Ft.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat;

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és helyiségek
bérletéről, valamint elidegenitésükrc vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VJII. 26.)
önkormányzati rendelet 6. mellékletében értékesítésre kijelölt lakások közül az 5630 Békés,
Kossuth u. 10/a. 1/6., hrsz: 5624/A/l 8 lakás vételárát az értékbeesléssel megállapított forgalmi
érték, valamint a Rendelet 47. (1) b) pontja alapján egyösszegű fizetés esetén a vevőt
megillető 25 % vételárengedmény levonásával 4.125.000,- Ft. összegben állapítja meg.

Sorszám:
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Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25-i ülésére

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert az adásvételi szerződés
előkészítésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére az önkormányzati lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011.
(VIII. 26.) önkormányzati rendelet 46-47. -aiban foglaltak alapján.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgámiester

Békés, 2018. október 19.

I ó ábor
p lgúrrnester

Jogi ellenjegyző

renje’vzö
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1. számú példány

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
az

5630 Békés, Kossuth Lajos utca 10/A. 1.em. 6. szám alatt lévő

6
-

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbeeslő Kft.
a Magyar Ingatlanszövetség tagja, FIABCI tag

5624/A118 hrsz-ú lakás piaci értékéről

FIABCI

500 Békéscsaba, Harita u.4. Pfl;145 e-mail: nwiÉlanú)rnoIinizaxelero.ne. T/F.: 66/540-620.
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INGA TLANÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Piaci (forgalmi) érték meghatározása

Értékelési módszerek
Piaci összehasonlító adat elemzéses módszer 5.500.000,-
Piaci költségalapú értékelési módszer
Hozam (maradvány) értékelés módszere

—

5.500.000,-Ft
Nettó Piaci Erték : azaz ötnziUió-ötszázezer forint

MOLING higadanközvetitő és Értékbecsió Kft.
Békéscsaba, Hargita utca 4. Tel/fax.: 66/540-620 e-mail: hzgatlan®inoling.axelero.net

I.

Az értékelő társaság: MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbeeslő Kit

Szakértő(k) eve:

Helyszíni szemle időpontja:

Értékelés dáturna:

Értékelés célja:

Megbízó zieve:

Megbízó címe:

Az ingatlan helyrajzi száma:

Az iügatlan címe:

Molnár László

20.18. október 03.

2018. október 08.

Piaci érték meghatározása

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőji u. 2.

Békés 5624/Á/IS

5630 Békés, Kossuth tér 10/A. 1.em. 6.H

Felhaszn1t mellékletek:

1. Tulajdoni lap X

2. Hivatalos térképmásolat -—

3. Alaprajz X

4. Fotók X

5. Egyéb:
-

I. i
‚Molnár László

ügyvezető
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1. Bevezetés

1.1 Előzmények

Békés Város Polgármesteri Hivatala (Békés) megbízást adott tárgyi ingatlan
piaci értékének meghatározására.

1.2 Az értékelés tárgya

5630 Békés, Kossuth Lajos u. 10/A. 1. em. 6. szám alatt lévő Békés
5624/A/l 8 helyrajzi szám alatt lévő társasházi lakás.

Az értékelés célja és felhasználása

Az értékbecslés adjon objektív és hiteles információt az lakás állapotáról
jelenlegi piaci értékéről, 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 (2018.10.02.)
- alaprajz

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

2.1 Helyszíni vizsgálat

Az ingatlan helyszíni bejárására 2018. október 08-án került sor. A helyszíni
szemle során bejártuk az ingatlant, megvizsgáltuk az eltérő üinkciójú
helyiségek és épületrészek műszaki állapotát. A helyszíni szemle kiterjedt az
értékelt ingatlan környezetének szemrevételezésére is. A bejárás során
felhasználtuk a bérlő 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 épület és az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti berendezések műszaki
állapotát szemrevételezéssel becsültük meg, a felépítmények területét

MOLING Ingatlauközvetítő ás Értékbeeslő Kft.
Békéscsaba. Hargita utca 4. Tol/fax.: 66/540-620 e-mail: ingat1annwling.axelero.nd
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méréssel állapítottuk meg.

Az ingatlan forgalmi értékének megállapításánál annak fekvését,
megközelíthetőségét és a hasonló adottságú ingatlanok iránt megmutatkozó
keresleti-kínálati viszonyok alakulását is figyelembe vettük.
Az ingatlan piaci forgalmi értékének megállapítását a többször módosított
25/1997.(VIII.1.) PM. rendelete szerint a termőföldnek nem minősülő
ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elvek figyelembe vételével végezzük, az óvatosság és a valóság
elvét követve.

A piaci forgalmi érték alatt azt a becsült összeget értjük, amelyért az
ingatlan, az értékelés napján gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevő
és eladó között megfelelő marketingtevékenységet és értékesítési
időtartamot követő tranzakció keretében, ahol a felek, tájékozottan,
körültekintően és kényszer nélkül járnak el.

3.1 Az ingatlan településen belüli fekvése,
környezetére vonatkozó megállapítások

megközelíthetősége,

Békés alföldi város, a lakosainak a száma 19 930 fő (KSH 2017.01.01.).
A város a Kettős-Körös mellett terül el, a D-i részén található Dánfok
üdülőtelep. A város Békéscsabától 10 km-re, északra fekszik.

Tárgyi ingatlan Békés város belvárosához közel a városon áthaladó 470-es
főút mellett (Kossuth u.) a Csíkos utca és az Ady Endre utca közötti
szakaszon, jó alapellátású, jól megközelíthető területen fekszik.
Környezetében kereskedelmi és lakó ingatlanok találhatóak.

MOLING Ingailazzközveűtő ás Énékbecslő KJ:.
Békéscsaba, Hargita utca 4. TeMjat: 667540-620 e-nini!: ingatlanmoIing. axelero. nel

2.2 Az ingatlan-nyilvántartás adatai

3. Az értékelt ingatlan bemutatása
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Az autóbusz pályaudvar mintegy lOOm-re van az ingatlantól. Az napi
élelmiszer beszerzés az épülettöl 300m-re lévő Penny Marketből megoldott.
Megközelíthető minden évszakban aszfaltozott közúton.

3.2. Közmű ellátottsága

Összközműves, egyedi fogyasztásmérők.

3.3.Atclek

A telek társasházi közös tulajdon, parkolás az udvarbelsőben biztosított.
Sík területen fekszik, környezetszennyezés nem tapasztalható.

3.4. Felépítmények, kerítés, térburkolatok:

Egy 1975-ben épített négyemeletes lapos tetős, vasbeton tartószerkezetű,
tégla kitökő falazatú épület első emeletén lévő, 2 szobás erkélyes lakás.
A lakás korának megfelelően jó szerkezetű, burkolatai és belső állapota
jónak mondható. A bérlő elmondása szerint 201 8-ban amindkét szobában
laminált parketta lett lerakva, festést és mázolást végeztetett, véleményünk
szerint mintegy 5 00.000,- azaz ötszázezer forintot költött a lakásra.

Alapterület Idmutatás:

lakás erkély
előszoba 5,04
szobai. 18,16
szoba2. 12,15
konyha 7,49
kamra 1,37
fürdőszoba 3,92
WC 0,87

erkély 50%-on 2,06
ÖSSZESEN 51,06 ÖSSZESEN 0,00 ÖSSZESEN 0,00

Nettó alapterület
Hasznos alapterület
Számított alapterület

52,12
49
51

MOLING Ingadanközvetitő és Értékbecslő Q.
Békéscsaba, Hargita utca 4. Tel/fat: 66/540-620 e-mail: ingadanmoling. atelero. net
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Az épület műszaki jellemzői:

Alap vasbeton tömbalap talpgerendávaJ
Függőleges teherhordó szerkezetek vasbeton szerkezet, téglablokk
Vízszintes teherhordó szerkezetek vasbeton szerkezet
Tetőzet lapos tető
Héjazat többrétegű bitumenes lemezfedés
Nyflászáró szerkezetek aszudos szerkezetű, nem hőszigetelt

üvegezés
Padlóburkolatok kerámia lap, lwnináltparketta
Külső burkolat kőporos vakoía:
Belső burkolat festet(,fali csempe
Fűtés gázkonvektor
Meleg vízellátás fali, gáz üzernű vízmelegítő
Egyéb (kapucsengő, riasztó, nincs
légkondicionáló stb.)

3.5. Forgalmi értéket befolyásoló tényezők:

- Városközponthoz közel, jó alapellátású területen fekszik
- Az épület közös tulajdonú részei megfelelő állapotúak
- A lakás burkolatai és gépészete megfelelő állapotúak, a lakás egésze

jól karbantartott
- Két szobában Új laminált parketta burkolás készült, 2018-ban festés és

mázolást végeztek

4. Értékelési módszerek

4.1 Általánosan elfogadott értékelési módszerek

Az értékelés során a nemzetközi gyakorlatban elfogadott értékelési módszert
a piaci összehasonlító megközelítést vettük figyelembe.

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 szempontjainak figyelembe
vételével becsüli meg, és kiigazításokat végez az olyan tényezőkülönbségek
kiküszöbölésére, mint az értékesítés időpontja; elhelyezkedés; az ingatlan

MOLING Ingatlanközvetítő ás Énákbecslő «fi,
Békéscsaba, Jiargisa utca 4. Tel/fax.: 66/540-620 e-mail: ingatlanmoling. aelero. net
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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. Ameirnyiben
közvetlen összehasonlításra alkalmas értékesítési információk nem állnak
rendelkezésre, akkor ezek hiányában, egyéb hasonló vagyontárgyakat is
figyelembe veszünk, mivel így kijelölhewnk 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 függ, 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

INGATLAN MEGNEVEZÉSE lakás

:úUtr, 1ázszám

Helyrajzi szám 62I/ 18
Telek alapterolete (m2)

Épület hasznos területe Ridukuh%s Red. terület

lakás

erkély
:7;

ŐSSZESEN

Az:ügdth •IngaÜw 1 Ingatlan 2 Idgátlan 3;
Adat forrása adásvétel adúsvétel adásvétel

Postái irányítószám 5630 5630 5630 5630

‘elepUlés neve Békés Békés Békés Békés
Kossuth u. 10. A. Kossuth Kossuth u.2. Kossuth u. 4.Ingatlan címe

. 1. cm. 6 u.3.em em. em.

ág

r

‘“?J’ lakás lak: lakas lakás

Telek alapterü1ete(m2) ‚ O társasház társasház társasházi
Összes számított hasznos alapterület 51 51 48 4Q

5 1,06

0,00

51

100%

50%

51,055

0

51

MOLJNG I;;gatlankön’etitö ás Énékbeeslő M.
Békéscsaba, Hargia utca 4. rel/fax.: 66/540-62 O e-mail: ingatlanmoling.axelero.net
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1975 1975 1975 1975

S.zt1 0% -10% -5% -15%
0% 0% 0% 0%

tőtVáUiVoj fl’ 0% 5% 5% 5%
0% 0% 0% 0%

Ifl..WW*%l 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%

QOo -10%
5 200 000 5 200 000 4 600 000

2017 2017 2017
Éli6We1EtY 0% 0% 0%

0% 0% 0%
5 200 000 5 200 000 4 600 000

101961 108333 95833
i j c2(HUF)t% 107059 108333 105417

xa 106936

. -tn._o t--V - — —

Az ingatlan becsült forgalmi érteke I_______________ 4,9 631
Bdü1t fajláéos értk FRJF/m2 106 936
Ősdzááitott hasnit’gjR1 ŐIt. m2 51

jkItetfóia1mi értT1 5 500 000

MAGYARÁZAT A SZÁMOLÁSHOZ: A korrekciós tényezők sort6l lefelé a pozitív előjel tárgyi
ingatlanhoz viszonyított fajlagos értékcsöklenést eredményez, hiszen az öh. adatunk a Jobb, Igy
csökkenteni fogja a korrigált fajlagos m2 értékét az oszlop alján. Az eladási ár alatt lévő sor negatív
korrekciói tényleRes csökkentést eredményeznek.

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

• Az értékelési következtetések az értékelő olyan fi1ggetlen beeslését
tükrözik, amelyet legjobb tudása, a megbízási szerződésben rögzített

valamint
általános és speciális feltételezések alapján alakított ki. Az értékelési

Főösszesítő

6. Értékelési feltételek

értékelési módszerek, az értékelési jelentésben felsorolt

MOLING Ingadcinközvel ízű ás Értékbeeslő KB.
Békéscsaba, Hargita utca 4. Tel/fat: 66/540-620 e-mail: ingatlanmoling. axelero. neC
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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 90 napig érvényes.

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

• Felelős tulajdonosi magatartást és hozzáértő ingatlanieszköz kezelést
feltételeztünk.

• Minden további vizsgálat nélkül feltételeztük, hogy a Megbízó által
rendelkezésre bocsátott adatok helytállóak és azokat csak a megbízás
jellegének megfelelően vizsgáltuk, de nem auditáltuk.

• Feltételeztük, hogy az ingatlarmak és egyéb értékelt eszközöknek, a
föld alatti építményeknek és épületszerkezeteknek nincsenek olyan
rejtett vagy eltakart tulajdonságai, amelyek azt értékesebbé vagy
kevésbé értékessé teszik.

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

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

oldalt tartalmaz, 1 elektronikus és nyomtatott példányban készült és
csak így érvényes.

Békéscsaba, 2018. október 10.

Pk
M

j Molnar Laza-
Jogi szakokleveles kaMász

EUFJM ingatlanénékelő
névf: szám II. 5899-2/1993

MOLING Ingatlankör.’eUtő és Énékbecsló M.
Békéscsaba, Hargüa ii/co 4. rel/fax.: 66/540-62 O e-mail: ingailanmoling.arelero.net
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