
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29-i ülésére

Sorszám: Tárgy.

Békés, Nevelő u. 1/1. szám

:5/1 5 .
alatti ingatlan értékesítése

Döntéshozatal módja: Véleményezó’ bizottság.

Minősített többség a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Vagyonrendelet 10. (4)

bekezdése alapján

Tárgyalás módja. Előkészítette:

Nyílt ülés Nánási Zsolt osztályvezető,
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baptista Integrációs Központ (székhely: 1 1 1 7 Budapest, Budafoki Út 1 07., adószám: 1 82 1 1432-
1-43, továbbiakban: BIK) részéről Ghyczy Gellért intézményvezető 2020. májusában azzal kereste
meg az Onkormányzatot, hogy egyeztetést kezdeményezzen egy esetlegesen Békés Városban
beindítandó új szolgáltatásukról. A szolgáltatás a békési családok átmenti otthona (továbbiakban
CSAO), amelynek keretében elsősorban a Békésen nehéz helyzetben került családoknak
nyÚjtanának nem pusztán lakhatási segítséget, hanem személyre szabott támogatás keretében
segítenék az önálló életbe történő visszailleszkedésüket. A CSAO megszakítás nélküli munkarend
szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében nyújtja a 1 5/l 998. (IV. 30.)
NM rendeletben részletezett szolgáltatásokat.

Több személyes tárgyalás és a támogató szolgáltatás elindításához szükséges ingatlan megtekintését
követően az 5630 Békés, Nevelő u. 1/l. szám alatti, 6413/2 helyrajzi számú ingatlanra (volt Végvári
óvoda épület) esett a választás, amely minden szempontból ideálisnak mutatkozott a CSAO
kialakításához.

Az ingatlan teljes területe 12194 m2, amelynek jelentős része záportározó, ezért kijelölésre került
egy 12 1 O m2-es terület, amely magába foglalja a volt óvoda épületet.

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

A kérelmező által megvásárolni kívánt 5630 Békés, Nevelő u. l/l . szám alatti, 6413/2 helyrajzi
számú ingatlan a Vagyonrendelet 2. számú mellékletének 25. sorában található, korlátozottan
forgalomképes vagyonelem.

A Vagyonrendelet 5. (2) Korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől
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
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önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. Az ingatlan területén korábban óvod2 működött,
azonban évekkel ezelőtt az ingatlan ezen funkciója megszűnt, az önkormányzati feladatellátáshoz a
továbbiakban nem szükséges.

Az ingatlan értékbecsiését 2020. június 29. napján a Moling Kit végezte el, amely értékbecsiés
alapján a megállapított forgalmi érték 8.000.000,- Ft.

A megállapított forgalmi értéket közöltük a BIK-el, aki 2020. július 20. napján jelezte, hogy a
vagyonértékelésben megállapított forgalmi értéket elfogadják valamint azt, hogy az ingatlant a BIK
fenntartója az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1 1 1 1 ‚ Bp. Budafoki Út
34,1, I. cm. 2. ajtó, bejegyzés száma: MBE EJSZ-2015/004, adósz: 18264825-1-43, Képviselője
Hári Tibor ügyvezető főigazgató) vásárolja meg, de a CSAO működtetését a BIK látja et

Mivel az értékbecslő által megállapított forgalmi érték nem éri el a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 5. (3) b) pontjában meghatározott 25
millió forintos összeghatárt, ezért a fent megnevezett vagyonelem a Vagyonrendelet 1 3 . -ban
foglaltak szerint értékesíthető.

A Vagyonrendelet 1 3. d) pontja alapján 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati
vagyontárgy elidegenítése 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. Ebben az esetben a Képviselő-
testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.

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

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati
vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
13. d) pontja alapján a Békés, 6413/2 helyrajzi számú, 1210 m2 területnagyságú ingatlanrész
értékesítése kapcsán a pályáztatástól eltekint.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonát képező Békés, 6413/2 helyrajzi számú, 1210 m2 területnagyságú ingatlant az
Országos Szociális Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1 1 1 1, Budapest, Budafoki út 341b
I. em. 2. ajtó, bejegyzés száma: MBE EJSZ-2015/004, adósz: 18264825-1-43, Képviselője Hári
Tibor ügyvezető főigazgató) részére bruttó ‚- Ft vételár megfizetése
ellenében.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges
jognyilatkozatok megkötésére és aláírására.
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Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2020. október 21.

Kálmán Tibor
polgármester

Jogi llenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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RSZK Országos zocOis intézménytenrtar tó r\ozpont

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Én, Hári Tibor (szhely, év: Székesfehérvár, 1965.O2.22; an: Prjevara Anna), mint a Baptista

Integrációs Központ (szh: 1117, Bp. Budafoki űt 107., adószám: 18211432L43)

fenntartójának, azOrszágos Szociális Intézményfenntartó Központnak (szh: 1111, Bp. B udafoki

Út 34/b I. em 2. ajtó, bejegyzés száma: MBE EJSZ 2O1S/OO4) hivatalos képviselője

nyilatkozom, hogy a Bekés Varos Polgarmesten Hivatala felkeresere, a Mohng Kft által, az

5630, Bekés, Nevelő utca 1/1 szam alatt levo 6413/2 hrsz u ngatlanra vonatkozva keszitett

értékbecslés tartalmát megismertem. A szakértői véleményben szereplő 8.000.000 Ft, azaz

nyolcmillió forint piaci vásárlási értéket elfogadom és kész vagyok megfizetni abban az

esetben, ha az ingatlan tulajdonosa a szóban forgó ingatlan eladásáról dönt.

Budapest, 202007.20.

Hári Tibor
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Dr. Bocskay Árpád
wi.-:-m- • •:.. : •• :L••••• : • ••h • J • ; •••.1L

•• •• •• T . J xr;: •

Feladó: Ghyczy Geflért < ghyczygeflert@orszk.hu
Küldve: péntek 2020. május 15 14:01
Címzett: bocskay.arpad@ bekesvaroshu
Másolatot kap: Toszeczky Renáta; Laorencz Károly
Tárgy: szándéknyilatkozat

Tisztelt Aljegyző Úr!

Toszeczky Renáta kollégámtól kaptam meg az elérhetőségét, annak érdekében, hogy egyeztetni tudjuk a
családok átmeneti otthona létrehozatalához kapcsolódó szándéknyilatkozat részleteit.
Nagyon örülök annak, hogy a város ennyire aktív a kérdésben, be kell vallanom, kevés ilyennel találkoztam
ezidáig, remélem, hogy az együttműködésünk mindkét fél megelégedésére szolgál majd.
Az lenne a kérdésem, hogy akkor a szándéknyilatkozat megszövegezését hogyan látná célszerűnek?
Amennyiben az szükséges akár személyesen is tudunk egyeztetni, illetve a lenti elérhetőségeirn is élnek.

Üdvözlettel:
: :;•1

P)

Ghyczy Gelle
:

ntezmenyvezeto
Baptsta Integracios Kozpont

ghyczy gellert@orszik hu J A

00-36-20-473-0486 •
(AJ’. •..



1. számú piéldány

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
az

5630 Békés, Nevelő utca 1/1. szám alatt lévő 6413/2 hrsz-ú
ingatlan forgalmi értékéről

Keszitette MOLNG K q I

5600 Békéscsba Hargitá u. 4.
2020-06-29.

‚

FIABCI MOLING Ingatlanközvetítő és Ertékbecslő Kft. 1tóii
—

a Magyar Ingatlanszövetség tagja, FIÁBCI tag
5600 Békéscsaba Hargita u. 4. Pf: 145 e-mail: inga jnoing.hu. T/F.: 66/540-620,
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INGATLANÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbeeslő Kit.

Molnár László

2020. június 1 6-án

2020. június I 6.

Piaci érték meghatározás

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés, Petőji u. 2.

Békés 6413/2

5630 Békés, Nevelő utca 1/1.

Piaci (forgalmi) érték meghatározása

4/[?’
‘4

/ Molnár László
ügyvezető

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbecsló’ Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Tel/fax. : 66/540-620 e-mail: ingatlaninolinghu

. Értékelési módszerek

Piaci költségalapú értékelési módszer (ELL.) 8. 000. 000,-

PIACI érték: 8.000.000,- Ft
. . . .‘

azaz nyolcmillió forint

Fe]használt mellékletek:

1. Tulajdonilap X

2. Hivatalos térképmásolat X

3. Alaprajz X

4. Fotók X

5. Egyéb: -
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1 . Bevezetés

1.1 Előzmények

Békés Város Polgármesteri Hivatala (Békés) megbízást adott tárgyi inalJan
piaci értékének és bérleti díj meghatározására céljából.

1.2 Az értékelés tárgya

5630 Békés, Nevelő u. l/l. szám alatt lévő Békés 6413/2 helyrajzi szám
alatt lévő kivett óvoda művelési ágú ingatlan, amely jelenleg nem üzeni cl.

Az értékelés célja és felhasználása

Az értékbecsiés adjon objektív és hiteles információt az ingatlan állapotáról
jelenlegi piaci értékéről, azonnali értékesítési ár kialakítása céljából.

A helyszíni szemlét 2020. június 16-án végeztük és az értékelés is az akkori
állapotot tükrözi.

2. Adatszolgáltatás

Az ingatlan értékeléséhez szükséges adatokat a Megbízó és használó
bocsátotta rendelkezésünkre, az értékelés során a következő adatok álltak a
rendelkezésünkre:

- tulajdoni lap másolat (2020.06.08.)
- hivatalos térkép másolat (2020.06.08.)
- alaprajz (2020.06.16.)

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

Az értékelési szakvélemény készítője az ezen értékelési szakvélernényben
megjelenő Megbízó személyes adatait a 201 1 . évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a
2016/679fEU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46íEK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.

NYILATKOZAT : Az értékbecslés a TEGoVA által kiadott, European
Valuation Standards (2012, 2016.), módszertani előírásai, és az MNB
1 1/20 1 8.(II.27.) számú ajánlása szerint készült. Megfelel a többször

MOLING Ingatlanközvetító’ és Értékbecslő Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. TeVfax.: 66/540-620 e-mail: ingatlanmoiing.hu
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módosított, 25/1997.(VIII. 1 .) PM. rendelete szerint a termőfZ1dnek nem
minősülő ingatlanok hitelbiztositéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elveknek az óvatosság és a valóság elvét követve.
Nem vizsgáltuk az ingatlanokon veszélyes és/vagy környezetkárosító
anyagok jelenlétét. Szakembereink nincsenek arra képesítve és nem
feladatuk, hogy az ilyen anyagokat felfedezzék. Nem végeztünk környezeti
hatást vizsgáló tanulmányt, azt azonban kijelentjük, hogy szemrevételezéssel
környezet-szennyezés nem tapasztalható.

Piaci érték ( EVS 2016. EVS1 szabvány ) : „az a becsült összeg, amelyért az
ingatlan gazdát cserélne az értékelés időpontjában egy vásárolni szándékozó
és egy eladni szándékozó között szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított
ügyletben, megfelelő marketing után, amelyben a felek tudatosan és
körültekintően viselkedtek, anélkül, hogy kényszer alatt által volna.”

Likvidációs érték {vagy jogi eljáráson kívüli kényszerértékesítés}
definíciója megegyezik a piaci érték definíciójával, azzal, hogy az ingatlan
ékesítésére korlátozott, a szükségesnél rövidebb idő áll rendelkezésre, e
miatt a piaci megjelenés, a hirdetés nem megfelelő. Az érték egállapításnál
gyors, szabadpiaci értékesítést kell feltételezni, melynél az értékesítésre
maximálisan 1 20 nap áll rendelkezésre.

2.1 Helyszíni vizsgálat

Az ingatlan helyszíni bejárására 2020. június 16-án került sor. A helyszíni
szemle során bejártuk az ingatlant, megvizsgáltuk az eltérő funkciójú
helyiségek és épületrészek műszaki állapotát. A helyszíni szemle kiterjedt az
értékelt ingatlan környezetének szemrevételezésére is. A bejárás során
felhasználtuk a használó 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 épületek és az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti berendezések műszaki
állapotát szemrevételezéssel becsültük meg, a felépítmények területét
méréssel állapítottuk meg.

Figyelembe vettük a felújítási, karbantartási munkák gyakoriságát, a
karbantartási lehetőségeket, számításunk során tekintettel voltunk az
alkalmazott szerkezetek korszerűségére és építési technológiájára.

MOLING Ingatlanközvetító’ ás Értékbecslő Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Tel/fax.. 66/540-620 e-mail: ingatlanmoling.hu
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2.2 Az ingatlan-nyilvántartás adatai

3. Az értékelt ingatlan bemutatása

Békés 6413/2
5630 Békés, Neveló’ utca 1/1.

12 ]94m2
1.210m2
246 m2

kivett óvoda
Békés Város Önkormányzata LJ1-ed

tulajdonba adás

Nincs

nincs

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

Békés város Békés megye középső részén Békéscsabától É-ra a 47-es főút
mellett helyezkedik el. Megközelíthető Budapestről a 46-os főúton
Mezőberényig, onnan a 47-es főúton.

Békés a1fdldi város, a lakosainak a száma 19 444 fő (KSH 2019. 01 .0 1.).
A város a Kettős-Körös bal partja mellett terül el, a D-i részén található
Dánfok üdülőtelep. Tárgyi ingatlan a város E-i részén lévő Nevelő utca és a
Csallóközi utca sarkán helyezkedik el, Kettős-Körös árvízvédelmi töltése
mintegy 300 m-re van. Dánfok üdülőtelep és tárgyi ingatlan mintegy 3,5
km-re van.

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbecsió’ Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Te1,fax. : 66/540-620 e-mail: ingat1anrnoiing.hu
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Környezetében családi házak és a Családsegítő épülete található.
Megközelíthető minden évszakban aszfaltozott közúton.

3.2. Közmű ellátottsága

Osszközműves, az ivóvíz egy mögöttes ingatlanról van bekötve, célszerű
lenne a szolgalmi jog alapítás.

3.3. A telek

A telek szabálytalan sokszög alakú, a főépület a Nevelő utcával
párhuzamos gerincű nyeregtetővel az utca vonalon helyezkedik el, a
melléképület a telek belsőben. Sík területen fekszik, környezetszennyezés
nem tapasztalható. Megrendelő az egész területből mintegy 12 1 O m2
területtel kívánja értékesíteni a régi óvoda épületet és a kis melléképületet, a
telek megosztást később fogja elvégeztetni.
A telek a környezetében lévő lakó telkekhez képest az övezeti besorolása
Lf-4. Itt 30% a beépíthetőség, a legnagyobb építmény magasság 4,5 m,
legkisebb telek méret 900 m2.

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbecsió’ Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pj 145. Tel/fax.: 66/540-620 e-mail: ingatlanmolinghu
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3.4. Felépítmények, kerítés, térburkolatok:

A jelenleg használaton kívül lévő kivett óvoda művelési ágú ingatlan

főépületét becsiésünk szerint 1 920-ban építették, később bővítették a

szociális biokkal és a kazánházzal. A főépület 3 ‚6m belmagasságú, ezért

több célú hasznosítása is lehetséges, a tető ácsolat a kornak megfelelő

stílusban jó minőségben készült, csak ott van faanyag károsodás (korhadás)

ahol több éven keresztül beázás volt, ez minimális. Az épületjó szerkezetű,

a talajpára elleni szigetelés már avult, ezért több helyen felvizesedés

táskásodás látható.

Az épület műszaki jellemzői

Alap Feltáratlan, feltehetőleg tégla sávalap
Függőleges teherhordó szerkezetek nagyméretű Bhon tégla falazat
Vízszintes teherhordó szerkezetek gerendás saralt födém
Tetozet

i
Fa szerkezetu nyeregteto

Hejazat ‚L: Keramza cserepfedes
Nyílaszaro szerkezetek I egyszerufaszerkezetu nem hőszigetell

. uvegezessel
Padlóburkolatok mozaik lap keramia PVC csuszasnientes

lap
Kulső burkolat Vakolt esfestett
Belső burkolat Vakolt festettfal fali csempe
Futes kozpontifutes gazuzemu es vegyes tuzelesu
.; .. ‘:

‘»
$ icazanna

Meleg vizellátás villanybojlerek
Egyeb (kapucsengő, riaszto, t nincs
légkondicionáló stb.)

Alapterület kimutatás:

óvoda m2 szociális szárny m2 kazánház
közlekedő 19,32 közlekedő 8,65 6,01
raktár 6,46 Csoport WC 9,03
lépcsőfeljáró 2,54 személyzeti zuh-WC . 11,33
konyha 16,56
csoport szoba I. 41,08
padlás előtér 3,06
közlekedő padlás 8,10
csoport szoba II. 66,44

ÖSSZESEN 163,56 ÖSSZESEN 29,01 ÖSSZESEN 6,01

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Tel/fax. . 66/540-620 e-mail. ingatlaninoiinghu
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I 2461

3.5. Forgalmi értéket befolyásoló tényezők:

- Jó főszerkezetű épület, amelyet alá kell szigetelni, újra vakolni,
néhány szarufa cserélendő.

- Nincs információ a villamos és egyéb gépészeti hálózatra
vonatkozóan, tehát ennek cseréjét is tervezni kell, a tervezett
tevékenység rnggvényében, a jelenlegihez hasonló funkcióra még
alkalmas a rendszer.

- A Kettős-Körös közelsége vízi turisztikához kapcsolt funkciót is
lehetővé tesz a humán, a pedagógiai, a szociális vagy más ágazathoz
tartozó mellett.

- Teljes közmű ellátás biztosított.

4. Értékelési módszerek

4.1 Általánosan elfogadott értékelési módszerek

Az értékelés során a nemzetközi gyakorlatban elfogadott értékelési
módszerek közül a költségalapú megközelítést alkalmazzuk, mert azonos
hasonló, település széli, intézményi ingatlan nincs, amit itt figyelembe
vehetnénk. Az említett értékelési módszereket 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 szempontjainak 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.

MOLING Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Kft.
BékíscsabaHargita utca 4. Pf 145. Tel/fax. . 66/540-620 e-mail: ingatlanmoling.hu

Nettó alapterület összesen
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Földterület, vagy beépített ingatlanok értékelélésénél az értéke1ési
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 egységártartoinányt,
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 rngg, figyelembe véve az időközben bekövetkezett piaci
változásokat valamint az árat, vagy az értékesítés feltételeit befolyásoló
bármilyen szokatlan körülményt.
Jövedelem megközelítés

Diszkontált cashJlow
A módszer lényege, hogy egy előre megállapított időtartamra megbecsülik
az évenkénti szabad pénzforgalmat. A záróévben az ingatlan értékesítését
feltételezzük, ahol az értéket a nettó bevételek direkt tőkésítésével állapítjuk
meg. Egy megfelelő diszkontráta segítségével megállapítjuk a szabad
pénzforgalmak, illetve a záróév bevételeinek jelenértékét, amelyek összege
eredményezi az ingatlan értékét.

Az alkalmazott diszkontált cash flow számítások finanszírozás, amortizáció
és társasági adó nélkül - EBIDTA, inflációmentes modellek.

Direkttőkésítés

A hozamszámításon alapuló megközelítés az adott ingatlan birtoklásából
származó jövőbeni hasznok jelenlegi értéke alapján következtet az értékre,
vagyis az értékelt ingatlan jövedelemtermelő képességét és várható
értéknövekedését vagy értékcsökkenését veszi figyelembe jelenértékre
számolva. A jövedelemelemzés során azt vizsgáljuk, hogy a vagyontárgy
megfelelő nettó évi megtérülést tud-e biztosítani a befektetett tőkére. A
hozamszámításon alapuló megközelítés alkalmazásánál az értékbecsiést úgy
végezzük, hogy tőkésítjük a tervezett nettó jövedelmeket egy olyan rátával,
amely arányban áll a vagyontárgy tulajdonjogához társuló befektetési
kockázattal. A jövedelemrek az ily módon történő átalakítása figyelembe
veszi azokat a megtérülési rátákat, amelyeket az alternatív befektetési
lehetőségek kínálnak.

Költség-megközelítés

MOLING ingadanközvetító’ és Értékbeeslő Kft.
Békéscsaba,Hargita uca 4. Pf 145. Tel!fax.: 66/540-620 e-mail: ingatlanmoling.hu
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A költség elemzésen alapuló megközelítés azon az elven alapszik, hogy a
piaci szereplők az értéket a költséghez viszonyítják, vagyis a körültekintő
vásárló nem fizet többet a vagyontárgyért, mint egy ugyan olyan helyettesítő
vagyontárgy előállítási költsége, amelynek hasznossága megegyezik az
értékelt eszköz hasznosságával. Ennek a módszernek az alkalmazásánál az
adott eszköz értékét úgy határozzuk meg, hogy egy költségbecslőktől,
költségkiadványokból, katalógusokból, építőktől illetve gyártóktól
összegyűjtött adathalmaz alapján megállapítjuk az eszköz újraelőállítási,
illetve helyettesítési költségét. A vagyontárgy teljes újraelőállítási
költségéből, illetve helyettesítési költségéből ezután levonjuk az esetleg
fellépő fizikai kopás, funkcionális illetve környezeti elavulás becsült
mértékét. Az újraelőállítási költség az a becsült költség, amellyel az értékelt
eszköz pontos másolata vagy másodpéldánya, folyó árakon, az értékelés
időpontjában, ugyanazon anyagok, alkatrészek, mérnöki előírások, gyártási
szabványok, tervek, elrendezés és munkaminőség felhasználásával
elkészíthető. A reprodukált eszköz megtestesíti a vizsgált vagyontárgy
valamennyi hiányosságát, előnyeit és avulásait. A helyettesítési költség az a
becsült költség, amellyel az értékelt eszközzel egyenértékű hasznosságú
eszköz hozható létre, folyó áron az értékelés időpontjában, korszerű
anyagok és alkatrészek, aktuális normák, modern technológia
alkalmazásával, modern szabványok, tervek és elrendezés szerint.

A fizikai elavulás a működés során fellépő kopás és elhasználódás, valamint
a természet elemeinek hatása következtében fellépő értékcsökkenés. A
funkcionális elavulás általában a módszerek, tervezés, anyaghasználat,
illetve technológia fejlődése következtében lép fel, és az adott eszköz
esetében elégtelenséget, túlzott megfelelést, többietkapacitást, felesleges
költségeket, gazdaságtalan működést okoz. A környezeti elavulást olyan, a
vagyontárgyon kívül álló negatív tényezők okozzák, mint p1. a kereslet
változása, a térség általános gazdasági feltételeinek megváltozása, a
finanszírozás és kormányzati szabályozás átalakulása, és ebből eredően a
vagyontárgy nem hatékony hasznosítása. Ez az értékcsökkenés elsősorban
külső gazdasági, környezeti tényezők következtében jelentkezik.

MOLING Ingatlanközvetító’ és Értékbecslő KJ.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Te//fax.: 66/540-620 e-mail: ingat1anmoling.hu
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5. Forgalmi érték kialakítása
5.1. Költségalapú értékelés

Telek érték

INGATLAN MEGNEVEZÉSE a

Város

Utca/út/tér, házszám

Helyrajzi szám

Telek alapterülete (m2)

Adat forrása
Postai irányítószám
Település neve

Ingatlan címe

művelési ág

Szimszám
Telek alapterülete (m2)
Összes számított hasznos alapterület
Fekvés, elhelyezkedés
megközelíthetőség
alak, forma, méret
beépítettség
beépíthetőség
esztétikai benyomás
közművesítettség
kerítettség
gazdasági környezet
övezeti besorolás - hasznosíthatóság
domborzat, lejtés viszonyok
Infrastruktúra
Összes korrekció
Eladási ár
adásvétel I kínálat éve
adásvételi ár korrekció
Jelen ár (FIUF)
Fajlagos alapterületi ár (HUF/m2) O
Korrigált fajlagos érték (HUF/m2)

___________

Korrigált átlagos érték (HUF/m2) 1 637

Az ingatlan becsült forgalmi értéke

Becsült fajlagos érték

Kerekített forgalmi érték

MOLING Ingatlanközvetító’ és Értékbecsió’ Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Teli’fax. : 66/540-620 e-mail. ingat1anrnoling.hu

Irányítószám

Az ingatlan

5630
Békés

Nevelő ‚1.

1/1.
kivett I

óvoda

1 210
246

T

I 882
31371 20981 16

1 888 I 140

L 1980166

HUF/m2 1 637

2000000
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Felépítmény + Telek

. Avu Italott‚ .. Fajlagos .. -

.F?uIet Alapterüle újraelőállitás ‚.

EPukt Fizikai FunkconáI Környezeti Piaci . .‚ ‚‚ ÉüIetértékeepitmeny . ujraeloallit ‚ ‚ avultsag korrekcio ujraeloali,tast (m1) I költség . avulas is avulas avulás avu1s . . . (Ft)megnevezése
Ft/

ás, érték a i koltseg
‚ m

—

LF*1m1)
voda 163,56 280000 5796SOO 60% 40% 10% 50% 89% 10,80% 30240 4946054
zoci1isszarny 29,01 200000 5802000 60% 40% 10% 50% iV 1080% 2Tiö 626616
azánház 6,01 50 000 300 500 70% 30% 10% 50% 9,45% 4 725 28 397
edett terasz 4,75 70 000 332 500 50% 20% 10% 50% 1800% 12 600 59 850

me11ép. 43,00 40 000 I 720 000 50% 20% 10% 50% 18,00% 7 200 309 600
000 O 0% 0% 0% 0% 0% 100,00% -

000 0_ 0% 0% 0% 0% 0% 10000% - --
0,00 O 0% 0% 0% 0% 0% 100,00% - -

0,00 O 0% 0% 0% 0% 100,00% - -

0,00 O 0% 0% 0% 0% I 0000% - -

0,00 O 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% - -

EPŰLEI’ÉR1ÍK 246 f 539518001 [ ).......... 5970518
1uFKÉRTÉK 2000000
ÖssZESEN —::: 8 000 000

Az értékbefolyásoló tényezők figyelembevételével a Békés 6413/2 hrsz-ú
ingatlan nettó kerekített értékét

8.000.000,-
azaz nyolcmillió 00 /100 forintban határozzuk meg.

Bérleti díj meghatározás

Tárgyi ingatlanhoz hasonló periférián lévő ingatlanok megtérülési ideje 10-
l2év.
A megállapított piaci érték 8 millió forint ahhoz, hogy bérleti díjban ezt az
összeget megkapjuk az ingatlanért havi nettó 70.000,- forintot be kell
szedni.

Csak a főépületre (192 m2) számolva:

364 Ft/hó 192m2 70.000,-/hó x 120 hó = 8.400.000,-

MOLJNG ingatlanközvetítő ás Értékbecslő Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Te//fax. : 66/540-620 e-mail: ingat1anmoling.hu
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6. Értékelési feltételek

. Az értékelést a TEGoVA által kiadott European Valuation Staridards
(20 1 6.) szerinti előírásoknak megfelelően készítettük.

. A értékelési jelentés 1 évig érvényes.
Az értékelés során minden teher és visszatartási jog mentes

- ingatlant/eszközt vettünk figyelembe.
B Felelős tulajdonosi magatartást és hozzáértő ingatlan/eszköz kezelést

feltételeztünk.
I Feltételeztük, hogy az ingatlannak és egyéb értékelt eszközöknek, a

fZld alatti építményeknek és épületszerkezeteknek nincsenek olyan
rejtett vagy eltakart tulajdonságai, amelyek azt értékesebbé vagy
kevésbé értékessé teszik.

B A megállapított érték tartalmazza az AFA-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 I 80-360 nap.

. Jelen szakvélemény 1 eredeti és 1 elektronikus példányban készült,
1 3 számozott és szárazbélyegzővel hitelesített oldalt tartalmaz, és csak
így érvényes.

B A szakvélemény készítője 27 éves értékbecslői gyakorlattal
rendelkezik, a MOLING Kft-t pedig a gazdálkodó szervezetek
üzletszerű ingatlanvagyon értékelő és közvetítő névj egyzékbe vették
„M 008/2010” számon

Békéscsaba, 2020. július 2 1.

!
!‘7 ;

nevjegyzekszamIi58994ő )jogi szakokleveles
felsofoku ingatlanertekelo i7

EUFJM ingatlanszakértő

MOLING Ingatlanközvetitó’ és Értékbecsió’ Kft.
Békéscsaba,Hargita utca 4. Pf 145. Tel/fax.: 66/540-620 e-mail: ingatianmoling.hu



5630 Békés, Nevelő utca 1.

bejárat az óvoda épületbe bejáratból a közlekedő felé, szemben a raktár



5630 Békés, Nevelő utca 1.

rem szoba, jobbra a konyha

terem szoba nagy terem

nagy teremnagy terem



5630 Békés, Nevelő utca 1.

részlet részlet

konyha

konyha konyha részlet

előtér lépcsőfeljáró pince gyenge műszaki állapotú nem számolunk vele



5630 Békés, Nevelő utcai.

tároló tetőszerkezet

tetőszerkezet sokéves beázásnál korhadás

2020.6.16

szociális blokk kézniosó

L..,
1

csoportos mini wc-k zuhanyzó-WC



5630 Békés, Nevelő utca 1.

.6.16

I

zuhanyzó-WC zuhanyzó-WC

kazánházban a vegyes és a gázkazán melléképület

melléképület belső melléképület belső

ézet, jobbra a kazánház gázóra



5630 Békés, Nevelő utca 1.

villanyóra, 25 A. vízóra

szennyvíz csatlakozás eserépfedés
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Békés Megyei Kormányhivatal
Békés 5631 Kossuth utca 4. Pf.: 40.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2020.06.08 14:42:51

Helyraj2i sm: BÉKÉS beltei’ület 6413/2
Méretaiány: 1: 2000

A térképmásolat a kiadást mege1öz napig megegyezik az irigatlan-nyilvántartsi térképi adatbázis tartalmával. Atérképmásolat méreteklevételére nem használható!

Megrendelés szám: 1071/166/2020
Térrazszám: 07639010002020



Békés Megyei Kormányhivatal
Békés 5631 Kossuth utca 4. P1’.: 40.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2020.06.08 14:42:51

Helyrajzi szám: BÉKÉS belter(ilet 6413/2
Méretarány: 1: 2000

Megrendelés szám: 1071/166/2020
Térrajzszám: 07639010002020

A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik azingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. Atérképmásolat méretek levételére nem használható!
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4,2

Zuh.-WC I
ii,;:S3 mz
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Nagy terem
66,44 m2

10,26

Tároló
8,1 m2

3,78

‚-4

m

2,67

Kazánház
6,01m2

2,65

rn

Min1WC
9,03 m2

2,99
Fedett terasz

4 75 m2
Lfl

‚-4

2

Raktár
b,4b mL

I
Et.
3,Ub.
m2

1,4

C.,
.-1

Közlek.
8,65 mZ

4,8

N
c-4 E
rC

L(Konyha
00 Előtér

16,56 m2 .‚ 7,35m2Cfl

2,26

1,56

Közlekedő
19,14 m2

C.,

‚-4

Terem szoba
41,08 m2

4,3

5630 Békés, Nevelő utca 1./l.


