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Minősített többség az SZMSZ Pénzügyi Bizottság

18. *-a alapján

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető,
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. augusztus hónapban érkezett a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság
(céjegyzékszám: 04-06-008235, adószám: 22229566-2-04, székhely: 5630 Békés, Almos u. 9.,
képviselő: Szilágyi Lajos ügyvezető) kérelme a Békés Város Onkormányzatának kizárólagos
tulajdonát képező. Békés, Szarvasi u. 2. szám (4003/lI/A/21 hrsz.) alatti üzlethelviség (egykori
„Patyolat”) megvásárlására vonatkozóan.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Vagvwirendelet) 7. * (1) alapján a tulajdonosi jogokat az Onkormányzat
Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

A Vagyonrendelet 12. (2) alapján a forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület
minősített többséggeL dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról,
és a szerződés lényeges elemeiről. Az ingatlan az üzleti vagyonelem részét képezi. a Képviselő
testület döntésétől függően értékesíthető.

Az ingatlan értékbeeslését a Moling Kit végezte el. mely értékbeeslés alapján a megállapított
forgalmi érték 13.200.000,- Ft. Az üzlethelyiséget Békés Város Onkomiányzata bérbeadás útján
hasznositotta, azonban az elmúlt időszakban huzamosabb ideig üresen állt (2013. január 28.
napjától 2018. január 15. napjáig) mivel az ingatlan csak jelentős ráfordítással lenne bérbe
adható.

Mivel az értékbecslő által megállapított forgalmi érték nem éri el a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 5. (5) c) pontjában meghatározott 25
miLlió forintos összeghatárt, ezért a Fent megnevezett vagyonelem a Vagyonrendelet 13. *-ban
foglaltak szerint értékesíthető.

A Vagyonrendelet 13. d) pontja alapján 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati
vagyontárgy elidegenitése esetén a pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az
esetben Is eltekinthet, ha a vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi
személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet részére történik.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nyit) 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
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illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre,
illetve a fZ5ld tulajdonosának az épületre Ínnál1ó elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. Az
Nvtv. 14. (5) alapján (5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott
szen’ - amennyiben törvény a nyilatkozattételi hatáddöre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik -

az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat Vagy az elövásárlási jog jogosultjával
szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon érlékesítésére irányuló szerződés részére
történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával
az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az
átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell
számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

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

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2 1/2012 (VI. 29)
önkormányzati rendelet 13. d) pontja alapján a Békés, Szarvasi u. 2. szám
(4003/11/A/21 hrsz.) alatti üzlethelyiség értékesítése kapcsán a pályáztatástól
eltekint.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a
kizárólagos tulajdonát képezö Békés, Szarvasi u. 2. szám (4003/ll/AJ21 hrsz.) alatti
üzlethelyiséget a BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Betéti Társaság
(eégjegyzékszám: 03-06-008235, adószám: 22229566-2-04. székhely: 5630 Békés,
Álmos u. 9., képviselő: Szilágyi Lajos ügyvezető) részére bruttó 13.200.000,- Ft
vételár megfizetése ellenében.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szükséges jognyilatkozatok megkötésére és aláirására.

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. szeptember 19.

Jogi ellenjegvzö
r

Pénzügyi ellenjegyző

olgármester
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Tisztelt Polgármester Úr!

A BÁLTÉP Békési Általános Építőipari Bt. részéröl ezúton jelezzük vételi
szándékunkat a Békés, Szarvasi űt 2. (hrsz.4003/1l/A/21), volt „Patyolat”
üzlethelyiség tekintetében!

Gazdasági társaságunk székhelye az elmúlt 17 évben folyamatos3n Békés
városában volt, munkáink jelentős részét is itt végeztük, illetve tevékenységi
körünk bővítése kapcsán is mindenképpen Békés városában gondolkodunk.

Az ingatlanra konkrét ajánlatot az értékbecslést követően tudunk, és
kivánunk is tenni!

Az ingatlan jelenlegi műszaki állapota igen leromlott, jelentős felűjításra
szorul, melyet a városképpel összhangban meg is kívánunk tenni! Ezen túl,
mint ahogy ez ideig is tettük munkahelyet kívánunk teremteni városunkban!

Békés, 2019. augusztus 26

- Í3ÁLFEP
Szilágyi Lajoékésl Attalános Építőipari BE

5630 ékéS Álmos u. 9.

Űvezető AdósZá11 22229566-2-04
Cégeoyzkzáífl: 01-06-003235

Bsz.; 1CO07711Ofl1ö

oldal 1
5630-Békés, Álmos utca 9. szám

Adószám:22229566-2-04
Telefon: +36306420203

BÉKÉSI ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI BT.
2005

Békés Város Önkormányzata

Izsó Gábor

Polgármester Úr részére

Petőfl u.2

5630

Tárgy: vételi szándék bejelentése

Békés
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SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
az

5630 Békés, Szarvasi utca 2. szám alatt lévő
40031111A/21 h rsz-ú üzlethelyiség piaci értékérő)

r
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FIABCI MOLING Ingatlanközvetítő és Ertékbecslő Kit. gatin;öwbép
a Magyar Ingailanszövetség tagia, FIA BCI tagkQLI3ékéscsaba ) iargjta 4ff; 145 e-mail: hwaÍlan’moljflgJw. T/E: 66/540-620.



INGA TLANÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Piaci qorgahn érték meghatározása

MOLING higatlanközveihő ás Ér:ékbiscslő Aj:.Békéscsaba, Hargiic utca 4. Tckjax.: 66/540-620 e-ujjai!: bzgw1c;nmo1ing.hz

—. —.

Az értékelő tÚrsaság: MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbeeslő Kft.Szakértő(k) neve:
Helyszíni szemle időpontja:
Értékelés dátuma:
Értékelés célja:
Megbízó neve:

.

Megbizo cime
Az ingatlan helyrajzi száma:
Az ingatlan címe:

Molnár László
2019. szeptember 12.
2019. szeptember 12.

Piaci érték meghatározás
Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, PetőfÉ u. 2.
Békés 4003/1J/Á/21

5630 Békés, Szarvasi utca 2.

Értékelési módszerekPiaci összehasonlító adat elemzéses módszer
13.200.000,-Piaci költségalapú értékelési módszer

Hozam (direkttőkésítés) értékelés módszere
I 2.900.000,-PIACI érték:

13.200.000,- Ftazaz tizenhárommUlió-kálszázezer forint

Felhasznált mellékletek:

I. Tulajdoni lap
X

2. Hivatalos térképmásolat X
3. Társasház alapító okirat X
4. Fotók

-

5. Egyéb:
-

»‘

qJ1,
/ Molnár Lá.
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1. Bevezetés

1.1 Előzmények

Békés Város Polgármesteri Hivatala (Békés) megbízást adott tárgyi ingatlanpiaci értékének meghatározására, azonnali értékesítési ár kialakításacéljából.

1.2 Az értékelés tárgya

5630 Békés, Szarvasi utca 2. szám alatt lévő 40031H1AJ21 helyrajzi számú,üzlethelyiség művelési ágú ingatlan.

Az értékelés célja és felhasználása
Az éitékbecslés adjon objektív és hiteles információt az alapító okiratbanjelzett albetét állapotáról jelenlegi piaci értékéről, azonnali értékesítési árkialakítása céljából.

2. Adatszolgáltatás

Az ingatlan értékeléséhez szükséges adatokat a Megbízó bocsátottarendelkezésünkre. Az értékelés során a következő adatok álltak arendelkezésünkre:
- tulajdoni lap másolat (20 19.09.04.)
- hivatalos térképmásolat
- társasház alapító okirat

Azokban az esetekben, amikor az adatszolgáltatás nem volt teljes, azáltalános szakmai gyakorlatban elfogadott közelítéseket alkalmaztuk.
2.1. Alapfogalmak, nyilatkozat, helyszíni vizsgálat
Az ingatlan helyszíni bejárására 2019. augusztus 16-án került sor.A helyszíni szemle során bejáituk az ingatlant és megtekintettük akörnyezetet is.
A bejárás során felhasználtuk a tulajdonos képviselőjének szóbeliinformációit is.

A vizsgálat során feltételeztük, hagy az ingatlannak nincsenek olyan rejtettvagy eltakart tulajdonságai, amelyek azt értékesebbé vagy kevésbé értékesséteszik. Az Ingatlan piaci értékének megállapításánál annak fekvését,megközelíthetőségét és a hasonló adottságú ingatlanok iránt megmutatkozókeresleti-kínálati viszonyok alakulását is figyelembe vettük,

MING Ingatlankikveiüö ús Énékhecsió’ kfr.Békéscsaba. ifargila utca 4. Tej/fax.: 66/540-620 e-mail: ingaiIw:nzoli;;g.hu
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NYILATKOZAT Az értékbecsiés megfelel a TEGoVA által kiadott,European Valuation Standards (2011-2016.) szerinti előírásoknak, valaminta többször módosított 25/1997.(VIII.1.) PM. rendelete szerint atermőfNdnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékénekmeghatározására vonatkozó módszertani elveknek az óvatosság és a valóságelvét követve,
Piaci érték (EVS 2016. EVSI szabvány ) „az a becsült összeg, amelyért azingatlan gazdát cserélne az értékelés időpontjában egy vásárolni szándékozóés egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint lebonyolítottügyletben, megfelelő marketing után ‚ amelyben a felek tudatosan éskörültekintően viselkedtek, anélkül, hogy kényszer alatt álltak volna”.

Az értékeléséhez szükséges adatokat megbízó bocsátotta rendelkezésünkre2.2 Az ingatlan-nyilvántartás adatai

Az ingatlan helyrajzi,zgpiá:g 4k<. Békés 4003/11/A!?]Az ingatlan címe:
5630 BdAés, S:0rva3! ‚uca 2

üzletbelyiség
122 m2Tulajdonos ?IbStí

Békés Város Onkorinányzam 1/I-eti
.fl%Szerzés jogcíme:

eredeti felvételAz esetleges széljegyzet trtalma:
NincsSzolgalmi jogok, haszonélvezet:, ilL egyéb Bejegyzést nem tartalmaz

terhek:
Szolgalmi jog

?JÍflCS

3. Az értékelt ingatlan bemutatása
3.1 Az ingatlan településen belüli fekvése, megközelíthetősége,környezetére vonatkozó megállapítások

Békés alföldi város, a lakosainak a száma 19 622 tó ( KSH 2018, 01.01.).A város a Kettős-Körös bal partján terül cl, a D-i részén található Dánfoküdülőtelep. A város Békésesabától 10 km-re északra található.Tárgyi Ingatlan Békés városközpontjában a Szan’asi utca — Ady Endre —

Kossuth utca közötti területen helyezkedik el, egy fsz. + 3 emeletes épülettóldszintjén.
3.2. Közmű ellátottsága
Az ingatlan összközműves, megközelíthető aszfaltozott közúton és atemplom felőli gyalogjárdán.

MOL iNG Jngatla;kő:vetutö és Értdkbecvíő KJt.Békéscsaba, liczrgüa utca 4. TeJ/fix.: 66/540-620 e-mail: ingatlcminoling. hu



3.3.Atelek

Szabálytalan sokszög alakú, 559 m2, amely társasház tulajdon.

3.4. Felépítmények, kerítés, térburkolatok:
A négyszintes épületet I 980-ban adták át, benne 18 lakás és a flildszinten 4db üzlethelyiséggel, valamint a közös használatú helyiségekkel.műszaki jellemzők

Alapterület

2
2

üzlet m
iiiüzlettér 92,37

fűtötér 12,43
gázóra 1,53
közlekedő 5,12
előtér 2,35
WC 1,32
öltöző 4,42
zuhanyzó 2,42

ÖSSZESEN 121,96 ÖSSZESEN 0,00 ÖSSZESEN 0,00

Nettó alapterület összesen
1221

kÍQLLVG h;gculwzközveütő és Érn!khecslö KJLBékéscsaba, 1-largitci ii/tű 4. Tel/Jaxi 66/540-620 e-mail: ingadan®nzolüzghu

Alap
Függőleges teherhordó szerkezetek

Vízszintes teherhordó szerkezetekTetőzet
Héjazat
Nyílászáró szerkezetek

mély alapozás talpgerendával
vasbeton szerkezet blokk tégla kitő116fala:attat
vasbeton fódóm

Padlóburkolatok
Külső burkolat
Belső burkolat
Fűtés
Meleg vízellátás
Egyéb (kapucsengő, riasztó,
légkondicionáló stb.)

lapos tető
Bitumenes lemezfedés
fém és asztalos szerkezetű hőszigeteltüvegezéssel
csúszásmentes lop,
Kőporos vakolat
Vakok, festett fal, fali csempe, kerámia iop2 db ETI-100-as gázkazán

fali gázkazón, csőregiszter hókadókkal
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3.5. Forgalmi értéket befolyásoló tényezők:

- A városközpontban lévő épület fóidszintjén lévő 122 m2 területűfelújítandó üzlethelyiség.
- Eredetileg nihatisztítónak (Patyolat Vállalat) használt üzletrendelkezik több, ma már fölöslegesnek számító helyiséggel, amitcélszerű megszüntetni
- A 2 db ETI 100-as gázkazári és a fútőtér már elavult, ahogyan azingatlan belső alapgépészete is.
- A nyílászárák és a burkolatok divatja múltak ezek cseréi isindokoltak, a helyiségek salétromosodnak
- Az üzlet két oldalról is bejárható, belső átalakítása és tovább osztásatöbb kisebb helyiségre lehetséges.

4. Értékelési módszerek
4.1 Általánosan elfogadott értékelési módszerek
Az értékelés során a nemzetközi gyakorlatban elfogadott értékelési módszerta piaci összehasonlító megközelítést vettük Figyelembe, ellenőrzőmódszerként a hozamszámítást alkalmazzuk.Az említett értékelési módszereket az alábbiakban részletesen ismertetjük.

Piaci összehasonlító megközelítés
A piaci összehasonlításon alapuló érték-megközelítés az a folyaniat,amelynek során a hasonló ingatlanok piacának elemzése és ezeneszközöknek a vizsgált vagyontárggyal való összehasonlítása révén készülpiaci értékbecslés. Az összehasonlító elemzés az eszközök és az értékre hatótényezők közötti hasonlóságokra és eltérésekre összpontosít. Az értékelő azértékelt ingatlan és az összehasonlító piaci adatok közötti hasonlóság, Illetvekülönbség fokát az összehasonlítás különböző szempontjainak figyelembevételével becsüli meg, és kiigazításokat végez az olyan tényezőkülönbségekkikűszöbölésére, mint az értékesítés időpontja; elhelyezkedés; az ingatlanfizikai jellemzői, jellege, állaga és kora; jövőbeni hasznosíthatóság;gazdasági, környezeti tényezők; valamint pénzügyi feltételek,

Földterület, vagy beépített ingatlanok értékelélésénél az értékelésimódszerek közül a piaci megközelítésnek jelentős szerepe van, amikor is azértékelendő vagyontárgy bizonyos körzetében, hasonló tulajdonságokkalrendelkező ingatlanokkal végzünk összehasonlításokat. Amennyibenközvetlen összehasonlításra alkalmas értékesítési információk nem állnakrendelkezésre, akkor ezek hiányában, egyéb hasonló vagyontárgyakat is
KIÜL ÍNG Jngadcmkö:veiitő és Énékbecs/ő KJt.Békéscsaba. Hargiía utca 4, TelJJ1Lt: 66/540-620 e-mail: ingutlan®;;zoling.hu



7

figyelembe veszünk, mivel így kijelölhetünk egy olyan egységártartományt,amelyen belül a jelenlegi piac mozog, és amelyen belül a szóban forgóvagyontárgy várhatóan értékesíthető lesz a nyílt piacon. Ezen technikamegbízhatósága az egyes értékesítéseknek a szóban forgó vagyontárggyalvaló hasonlósági fokától, az értékelés és az értékesítés időpontjánakviszonyától Rigg, figyelembe véve az időközben bekövetkezett piaciváltozásokat valamint az árat, vagy az értékesítés feltételeit befolyásolóbármilyen szokatlan körülményt.

Jövedelem-megközelítés

A hozamszámításon alapuló megközelítés az adott ingatlan birtoklásábólszármazó jövőbeni hasznok jelenlegi értéke alapján következtet az értékre,vagyis az értékelt ingatlan jövedelemtermelő képességét és várhatóértéknövekedését vagy értékcsökkenését veszi figyelembe jelenértékreszámolva, A jövedelemelemzés során azt vizsgáljuk, hogy a vagyontárgymegfelelő nettó évi megtérülést tud-e biztosítani a befektetett tőkére. Ahozamszámításon alapuló megközelítés alkalmazásánál az értékbecslést úgyvégezzük, hogy tőkésítjük a tervezett nettó jövedelmeket egy olyan rátával,amely arányban áll a vagyontárgy tulajdonjogához társuló befektetésikockázattal. A jövedelemnek az ily módon történő átalakítása figyelembeveszi azokat a megtérülési rátákat, amelyeket az alternatív befektetésilehetőségek kínálnak.

Épület hasznos területe Nettó/Bruttó 100%

Redukiilás Red. terület(Izlet 121,96 100% 121,96
O 0,00 0% OÖSSZESEN 122

122

5. Forgalmi érték kialakítása5.1 Piaci összehasonlító megközelítés

Adat forrása
Postai irányitószám
Település neve

MDLiNG fngcu/ankö:veutő és Érrékbeeslő KJ;.Békéscsaba, Hcwgita zilca 4. Te/7Ja.: 667540.626 e-mail: b;gcdlwsí?j’nwling,hu
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Szintszám
Telek atapterülete (m2)
Összes számított hasznos alapteruletEpítés éve/felújítás

_______________
_____________

_______________
_______________

Elhelyezkedés, megközelíthetőséglnfj-astniktúra
Műszaki kivitel, állapot
Alapterület
Kor
Hasznosíthatóság
Jogi helyzet
Telek méret miatt korrekció
Egyéb

______________ ____________ ______________ ______________

Összes korrekció
Eladási ár
adásvétel / kínálat éve
Kinálati

ár korrekció

_______________
_____________

Jelen ár (HUF)

_______________
______________ ________________

________________

Fajlagos alapterületi ár(HUF/m2)

______________ _____________ ______________ ______________

Korrigált fajlagos érték (HUF/m2)

_______________

Korrigált átlagos érték (HUF/m2)

_______________

Az ingatlan becsült forgalmi értéke 13 198 875Becsült fajlagos érték
108 223Összes számított hasznos alapterület

122Kerekftett forgalmi érték
13200 000

Direkttőkésítés

Bérletileg hasznosítható terület

EURJm2/l Havi bevételOsszterület 6 Kihasználtság (EURJh6)üzlet 121,96 2,0 90% 220Osszc5en 122 1,800 90% 220Havi bevétel (Ft/hó)
70 249

Figyelenibe vehető éves bevétel
842 988

KÖLTSÉGEK
Fenntartási költségek

2% 12645Menedzse)ési költségek 1% 8430Felújítási köhségalap 5% 42 149ingatlanadó
Egyébköltség

1% 8430

MOLING Jngaüankön’etíiő ás Érsékbecs/ő KB.Békéscsaba, Nargisa utca 4. Tel/Jat: 66/540-620 e-matt iugatlazz;noliizg. hu

I 4ri; tP’%° % :o ‘it:o
O122 3’ 66

234-
-- .•.

“ ‘O1980 ;- 1980 .rq%.J98o 19750% ‘r -5% !k%t’-5%. 5%0%
- 0%0% fl -20% - 20%

. -20%0% -15% -10% ‘0%j 0%1V oooj’ 0%o 10% --:5%)i -‘.
v’tn

.0%
QD’ ‘ — 0%:-—- .- - . . . -

1!’ ‘
-

‘O
O0% : 0% -‘ 0%-30°’o -30% -5%‘l2500000 17000000’ -4 34060000.

.•‚ 2019
--. 2019 2019.St2O%

..‘ -20%
10000000 17000000 272000000 151515 153535 116239106 06)I 108223J

HUFJm2
m2

108 181 110427

BEVÉTEL
Bérleti díj

Árfolyam (FUEUR) 320
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MűAödési Áditségek összese,, 71 654

Eves Üzemi eredmény
771 334Tókésitési rata

6,0%
Tökésiteu érték

12 855 560
Kerekített érték

12 900 000

Főösszesítő

2rték ‘
t__ -vZ4

V
szf

‚ 100% 13200000,-Fi1_d.ZCT4
0% 0Ft•1
0% 12 900 000,- Ft

!;4
—:‘

— 0%

13 200 000,-Ft

6. Értékciési feltételek

• Az értékelést a TEGoVA által kiadott European Valuation Standards(2012-20 16.) szerinti előírásoknak megfelelően készítettük.• Az értékelési következtetések az értékelő olyan független becsléséttükrözik, amelyet legjobb tudása, a megbízási szerződésben rögzítettértékelési módszerek, valamint az értékelési jelentésben felsoroltáltalános és speciális feltételezések alapján alakított ki. Az értékelésikövetkeztetés - mint szakmai vélemény — objektív tényeket ésszubjektív értékítéletet ötvöz.
• Hacsak erről az értékelési jelentés másképp nem rendelkezik azértékelési következtetés a meghatározott értékelési időponttólszámított 1 évig érvényes.
• Az értékelés során minden teher és visszatartási jog mentesingatlant/eszközt vettünk Figyelembe.
• A megállapított érték nem tartalmazza az ÁFA-t, az átruházásiilletéket, a tőkenövekményre Fizetendő adókat, vagy bármilyen másadózási és illeték kötelezettséget, mely az ingatlanleszköz értékesítésesorán fizetendő. Nem vettük Figyelembe az értékesítés során fellépőegyéb költségeket sem.

MOLING Ingatlanközveiííő ás Ériékbecsió Kfi.Békéscsaba, Hargita ii/co 4. TeJ/fax.: 667530-620 e-mail: ingaI1an,noIingJm
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• Az ingatlan forgalomképes, reális értékesíthetősége 90-180 nap.• Jelen szakvélemény 10 számozott és szárazbélyegzővel hitelesítettoldalt tartalmaz és csak így érvényes, I elektronikus és 1 eredetipéldányban készült.

• A szakvélemény készítője 26 éves értékbeeslői gyakorlattalrendelkezik, a MOLING Kfl-t pedig a gazdálkodó szervezeteküzletszerű ingatlanvagyon értékelő és közvetítő névjegyzékbe vették„M 008/20 10” számon.

Békéscsaba, 2019. szeptember 14.

j2% 4UFIM

Jogi smk:ksközgaz!jfelsóvzüuű ingatlanértékel1’
EUFIM ingadanértékelő

névj: szám Ii 5899-2/1993.

MOLING Ingailankövetírő és Énékbecs/ő KJ?.Békéscsaba. Hargita utca 1. Te//fax.: 66/510-620 e-mail: ingatlau,noliug. hu
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Békés Megyei Kontdnyhivatal Békési Járási HivatalBékés 5631 Kossuth utca 4. RE: II.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
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Megrendelés Sflt 7136912019
Mretasúny: 1:1000

TéTmjnt 07302700002019

3996
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4003112 /
/ 23584003

2360

4003(13

A térkpmásoIa( a kiadást megelőző napig megegyczik azingat!an-nyUvántartási térképi adatbázis tartalniXvaL A
tédcépnsolat n*etek tevételére nem hasmálható!
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