
, ^.<^.^

Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., dtkarsa dunavarsan . hu
S 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szam: DV/10499-8/2021 Tárgy: Javaslat a kialakuló Dunavarsány, 751/1 és
751/3 hrsz-ú ingatianok felajánlásának megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gombár Jánosné (a továbbiakban: Tulajdonos) 2336 Dunavarsány, Gyöngyvirág utca 752/2 hrsz alatti
lakos 2021. október 8-án érkezett kérelmében (1. sz. melléklet) a tulajdonában lévő Dunavarsány, 751 hrsz-ú
ingatlan megosztása során kialakuló 751/1 és 751/3 hrsz-ú kivett közút ingatlanok térités ellenében történő
felajánlásához kéri a Képviselő-testület hozzájámlását. A megosztásra értékesítés és későbbiekben építkezés
miatt kerülne sor. A Tulajdonos kérelméhez csatolta a Gamzisz Kft. 572/2021. mimkaszámú, 2021.
szeptember 30-án záradékolt változási vázrajz, telekalakítási helyszínrajz és tervezöi nyilatkozat egy-egy
példányát.

A változási vázrajz (2. számú melléklet) szerint a 751 hrsz-ú kivett lakóház, udvar müvelési ágú ingatlan
érintett a megosztásban. A telekalakitás során újonnan kialakuló 751/1 és 751/3 hrsz-ú kivett közút
kapcsolódik a Dunavarsány Város Onkormányzatának tulajdonában lévő 770 és 749 hrsz-ú kivett közúthoz. A
kialakuló 751/1 és 751/3 lirsz-ú ingatlant a Tulajdonos értékbecslésben (3. sz. melléklet) meghatározott piaci
értéken kívánja az Onlcormányzatnak átadni. A kialakuló 751/1 hrsz-ú ingatlan valós piaci értéke 408. 000 Ft, a
751/3 hrsz-ú ingatlané pedig 230.000 Ft.

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének a Dunavarsány Város Onkormányzatának
nemzeti vagyonáról szóló 2/2019. (H. l. ) ök. rendelet (a továbbiakban: Vagyom-endelet) 31. § (2) bekezdése
alapján "Á vagyongyarapításról a Képvise/ő-testület határozattal Óönt. A határozatban meg kell jelölni a
megszerzendő vagyonelem: megfievezését, ingatlan esetén helyrajzi számát, forgalmi értékét, a
megszerzésének módjat, megszerzése által az önkormányzat altal vállalt fizetési feltételek, megszerzésére
irányuló önkormányzat ajánlati kötöttség időtartamát. ".
Továbbá a Vagyonrendelet 31. § (4) bekezdése alapján "Az önkormányzatí tulajdonszerzést megelözöen, a (2)
bekezdés szerintí határozat meghozatalához a vagyonelemről ingatlanforgalmi értékbecslést kell készíttetni. ".

A 770 hrsz-ú Gyöngyvirág utca tervezett 12 méter széles, valamint a 749 hrsz-ú Kossuth Lajos utca 14
méter széles úttá történő szélesitését Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének 12/2016.
(VI. 10.) Ok. rendelettel megalkotott Dunavarsány Epitési Szabályzata (a továbbiakban: HESZ) mellékletét
képező Szabályozási Terv (4. sz. melléklet) tartalmazza. A benyújtott változási vázrajz alapján a telekalakítás
megfelel a Szabályozási Tervnek.

Dunavarsány Város Onkormányzatának 2021. évi költségvetésében pénzügyi előirányzat a teruletek
megvásárlására nem áll rendelkezésre, ígyjavaslatunk szerint az Onkormányzat a 2022. évi költségvetésében
tud erre fedezetet biztosítani.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) Gombár Jánosné (2336 Dunavarsány, Gyöngyrirág utca 752/2 hrsz) (a továbbiakban:

Tulajdonos) által térítés ellenében felajánlott, a Dunavarsány, 751 hrsz-ú ingatlan megosztását
követően kialakuló 751/1 és 751/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlási lehetőségével nem kíván élni;

b) felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonos értesítésére, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.

VAGY

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) Gombár Jánosné (2336 Dunavarsány, Gyöngyvirág utca 752/2 hrsz) (a továbbiakban:

Tulajdonos) által térítés ellenében felajánlott, a Dunavarsány, 751 hrsz-ú ingatlan megosztását
követően kialakuló 751/1 és 751/3 hrsz-ú iugatlanokat a GLOBE LAND Gold Kft. által készített
értékbecslések alapján 408.000 Ft, ffletve 230.000 Ft összegért megvásárolja;

b) az a) pont szerinti ingatlanvásárlás pénzügyi fedezetét a 2022. évi költségvetés terhére biztosftja;
c) felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonos értesítésére, valamint a szükséges intézkedések

megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintézö

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Mellékletek: 1. számú: Kérelem

2. számú: Változási vázrajz
3. számú: Ertékbecslések

4. számú: Szabályozási Terv kivonat

Dunavarsány, 2021. december 6.

né Var . Tütíte^
polgárintster

^
Si°s ü''/'o,

Az előterjesztés törvényes: ^^ ^ U g. . !i-<^ ^S

dr. Szilágyi A'k8s
Jegyzö

^~'



e/^~ . Íe /n 1. sz. melléklet

-'. l^... ' T~, - -. -' ^, .. i

^vib-w/r- ̂ űn^i^ 'ÜLAII^-O^OM^ <g^o>;^t^-ü^ ̂  ^S'^
u^t ^^ ^;_ , ^ ^ ^ .., "_.^

' '^"^ ^T '"), ̂ ^^- Ö- ̂W^O'I^ ̂ ^ ̂ fí^ ^^_
...T ̂ -^' ̂  ^ ^/, tí<% ̂ fr^.^
^^no^ie^^L^ ^'^,
,^ , . " ^' ̂ ' ^^ ̂  We^ - -üá^'^ ̂ ft^
.

T^^^' ^^^ ^í. ^,
^-rL^U^^^ '"' " ^'^c

2021 OK1

.. :MJ^^?3
^űu. ^-os

1 LLC/". ''C?> L^-._i;V;:

^éaÜ^x IA b^A.UA.J
C^omS^^ ̂ Ono^^} <L-



z. s^. meiieKiei

Gamzisz Kff.
A munkavégző neve
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Dunavarsány
Belterület

Község, város
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VALTOZÁSIVÁZRAJZ
a 751 helyrajzi számú földrészlet megosztása

Méretarány: 1:1000 Szelvényszám: 55-211-213
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GLOBELANDGOLD

3. sz. melléklet

1W Budapest, Bertalan Lajos u. 22.

globelandkft@gmail.com t. :+36 20 9420 715

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

DUNAVARSÁNY
Kossuth Lajos utca

Hrsz. : 751/1
ALATTI

ingatlan vázrajz szerinti állapotáról

Készült: Szigetszentmiklós, 2021. november 15,

Az értékbecslés 90 napig érvényes!
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ERTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

Dunavarsány Onkormányzata megbízást adott cégünk, a Globe Land Gold
Ingatlanforgalmazó Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22.) részére, hogy
ingatlanforgalmi értékbecslést készítsen a 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos
utca 751/1 helyrajzi számú, "kivett közút" megnevezésű ingatlan mellékletben
található vázrajz szerinti állapotáról.

Ertékjavaslatunk a következö:

DUNAVARSÁNY
Kossuth Lajos utca

Hrsz.: 751/1
ALATTI

vázrajz szerintí állapotának

Valós piaci értékét a jelenlegi állapot és fünkció figyelembevételével, per-,
tehermentes és igénybe vehető jogi helyzetet feltételezve

408.000,- Ft

azaz

Négyszáznyolcezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2021. november 15.

HO ÁSZLÖ
Ny. sz. :598.

Ingatlanvagyon-értékelő



Feltételezések és koriátozó feltételek:

Az összefoglaló érték reálisan becsült forgalmi értéken alapul, fígyelembe véve
az ingatlan állapotát, valamint a hasonló ingatlanok esetében a piaci, ténylegesen
realizálódott értékesítésének adatait is.

Az ingatlan tulajdonjogát a Megbízónktól kapott tulajdoni lap alapján
elfogadtam.

A megállapított forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.

Az alábbi ingatlanértékelőjelentésben azonosítjuk az ingatíant, megadjuk azokat
a feltételeket, amelyekben az elemzés alapul, a területre és a vizsgált ingatlanra
vonatkozó tényeket, valamint korlátozó feltételeket, amelyek mellett
ingatla. o.értékünk érvényes.

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelö diagnosztikai statikai vizsgálatot
nem végzett, az értékelést szemrevételezés útján végeztük.

Az értékbecslő nem vállal felelősséget olyan később jelentkező gazdasági vagy
fízikai tényezők hatásáért, melyek az itt megadott értéket befolyásolhatják.

Az értékbecslő veszélyes anyag jelenlétét nem észlelte, nincs tudomása ilyen
anyagokjelenlétéről.

Minden rendelkezésünkre bocsátott adatot, információt megbízhatónak
tekintettünk, azonban valódiságukért nem vállalunk felelösséget.

Jogi ügyekben nem nyilvánítunk véleményt.

Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, a
szakértő mindettől függetienül állapította meg a fenti értéket.

Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben,
sem egyes részeinek kiragadásával nem publikálható, más célra nem
használható.

A tárgyi ingatlan értékbecslése a jogszabályokban meghatározott időtartamig, a
készítéstől számított 90 (kilencven) napig érvényes.



Aláírő lap

DUNAVARSÁNY
Kossuth Lajos utca

Hrsz. : 751/1
ALATTI

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉHEZ.

DÜNAVARSÁNYI KÖZÖS
ONKORMÁNYZATI HIVATAL
megbizó

GLOBE LAND GOLD KFT.
HOHL LÁSZLÓ
Ny. sz. :598
Ingatlanvagyon-értékelő
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Szigetszentmiklós, 2021. november 15.



Megbízás

Hivatalos megbízás alapján a GLOBE LAND GOLD Kft.
(1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22. )

elvégezte az alábbi ingatlan értékbecslését:

DUNAVARSÁNY
Kossuth Lajos utca

Hrsz. : 751/1

Az értékbecslés célja

Az értékbecslés célja az ingatian napi forgalmi értékének meghatarozása.

A megbízás tárgya

A megbízás kizárólag a helyrajzi megjelölt ingatíanra vonatkozik.

Adatszolgáltatások

Az értékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
bocsátotta az ingatlan:

. 2021. 11. 15. keltii tulajdoni lap másolatát,

. megosztási vázrajzát.

Szakértői módszerek

A rendelkezésünla-e álló irat-, és tervanyagok tanulmányozásával egyidejűleg,
2021. 11. 15. -en helyszíni szemlét tartottunk.

Az értékelést az általános nemzetközi gyalcorlatnak megfelelően heiyszíni
állapotellenőrzés alapján készítettük el. Feltárásokat, méréseket nem végeztünk,
ez nem képezte megbízásunk tárgyát.



Altalános leírás

Az ingatlan és környezete:

Az értékelés tárgyát képező mgatlan Dunavarsány É-i részén található,

családi házas lakóövezetben, a Kossuth Lajos utcában. Könnyedén

megközelíthető, a városközponttól gyalog 10 perc távolságra helyezkedik el. A

becslés tárgyát képező 751/1 helyrajzi számú belterületi ingatlan összterülete 94

m2 térmértékű, "kivett közút" megnevezésű. Kialakítása folyamatban van, az új

ingatlan a 751 helyrajzi számú, 719 m2 térmértéku, "kivett lakóház, udvar"

megnevezésü ingatlan megosztásából fog kialakulni. A terület pontos

elhelyezkedése a mellékletben csatolt változási vázrajzon látható.

Tulajdonságait tekintve síkfelületű, szabályos formájú, egyenletes

felszinű.

Közmű helyzet:

Vízellátás:

Aramellátás:

Gázellátás:

Szennyvízhálózat:

közhálózatról megoldható

közhálózatról megoldható

közhálózatról megoldható

utcában kiépített



Ertékbecslés

Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése

A rendelkezésünkre bocsátott változási vázrajz a következő alapadatok tanúsítja:

Az ingatlan helyrajzi száma: 751/1

Megnevezése: Kivett közút

Területe:

Bejegyzett tulajdonosai:

94 m-

Tulajdoni lap másolatok szerini.

Terhek:
AT. ingatlan tulajdoni lapjánaklll. pontja szerint.

Az ingatlan értékmódosító tényezői

Ertéknövelő tényezö:

Ertékcsökkentő tényező:

Az ingatlan közút fünkciót tölt be.



Az ingatlan értékbecslés módja

Jelen ingatlan értékbecslés az összehasonlító adatok alapján készült!

Az ingatlan értékének kalkulációja

A pwci erték meghatámása: Összehasonlító elemzésen alapuló értékelés
konkret és ismert adásvételi ügyletek, illetve kínálati áraknak avizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

Osszehasonlító adatok:

Helyszín

Dunavarsán E resutca

Dunavarsán G ön ir' utca

Dunavarsán kö ont közeli

Atl os fa'la os ala ár

Funkció

E itési telek

E ítésitelek

E ítési telek

Méret Piaci ár Fajlagos ár
m2 MFt

1663 19,9 K

4536 48 K

1874 18,8

Ft/m2

11966

10582

10032

10860

A tekl( értékének TE meghatározása: TÉ = Tfa x Tt x (1+2 mt),
ahol TE = telek értéke; Tfa = fajlagos alapár; Tt = telek terillete; mt = modosítótóiíyezők;

Aköm ezetében kialakult fa'la ostelekárak:

Dunavarsányban a központ közelében elhetyezkedö, üres, beépüetlen területek
fajlagos ára 10. 860, - Ft/m2

Korrekciós tényezök:
Kínálati ár miatt: - 10%

Eltérö funkció miatt: - 50%

? = - 60%- 1 0. 860, - Ft/m2 * O 4 = 4.344, - Ft/m2

Módosított, kerekített fajlagos alapérték: 4.344.- Ft/m2

Piaci ala ú for almi értéke az in atlannak:

94 m2 * 4.344, - Ft/m2 = 408. 336, - Ft

Forgalmi érték (kerekített): 408.000,- Ft
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Az ingatlan értékbecslésének összesítése

^z,."I?,a. anpiacon. Jelenleg a megnövekedett forgalom mellen kínálati piac
alakult ki, ezért az óvatos becslés elvét követtük.

Az értéket a piaci összehasonlító módszerrel határoztuk meg.

Ermek megfelelően a

DUNAVARSÁNY
Kossuth Lajos utca

Hrsz. : 751/1
ALATTI

Ingatían mellékletben található vázrajz szerinti állapotának

Valós piaci értékét a jelenlegi állapot és fankció fígyelembevételével, per-,
tehennentes és igénybe vehetőjogi helyzetet feltételezve

408.000,- Ft

azaz

Négyszáznyolcezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2021. november 15.

HOHL LÁSZLÓ
Ny.sz. : 598

Ingatlanagyon-értékelő
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

DUNAVARSÁNY
Gyöngyvirág utca

Hrsz. : 751/3
ALATTI

ingatlan vázrajz szerinti állapotáról

Készült: Szigetszentmiklós, 2021. november 15,

Az értékbecslés 90 napig érvényes!
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYITVANY

Dunavarsány Önkormányzata megbízást adott cégünk, a Globe Land Gold
Ingatlanforgalmazó Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22.) részére, hogy
ingatlanforgalmi értékbecslést készítsen a 2336 Dunavarsány, Gyöngyvirág utea
751/3 helyrajzi számú, "kivett közút" megnevezésű ingatian mellékletben
található vázrajz szerinti állapotáról.

Értékjavaslatunk a következö:

DUNAVARSÁNY
Gyöngyvirág utca

Hrsz. : 751/3
ALATTl

vázrajz szerinti állapotának

Valós piaci értékét a jelenlegi állapot és fünkció figyelembevételével, per-,
tehermentes és igénybe vehetőjogi helyzetet feltételezve

230. 000, - Ft

azaz

Kéíszázharmincezer

Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2021. november 15.

HO L^SZLÖ
Ny. sz. :5^8.

Ingatlanvagycíi-értékelő



Feltételezések és korlátozó feltételek:

Az összefoglaló érték reálisan becsült forgalmi értéken alapul, figyelembe véve
az ingatlan állapotát, valamint a hasonló ingatlanok esetében a piaci, tényiegesen
realizálódott értékesítésének adatait is.

Az ingatlan tulajdonjogát a Megbízónktól kapott tulajdoni lap alapján
elfogadtam.

A megállapított forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.

Az alábbi ingatlanértékelőjelentésben azonositjuk az ingatiant, megadjuk azokat
a feltételeket, amelyekben az elemzés alapul, a területre és a vizsgált ingatlanra
vonatkozó tényeket, valamint korlátozó feltételeket, amelyek mellett
ingatlanértékünk érvényes.

Megbízó tudomásul veszi, hogy 02 értékelő diagnosztikai statikai vizsgálatot
nem végzett, az értékelést szemrevételezés útján végeztük.

Az értékbecslö nem vállal felelősséget olyan később jelentkező gazdasági vagy
fizikai tényezők hatásáért, melyek az itt roegadott értéket befolyásolhatják.

Az értékbecslő veszélyes anyag jelenlétét nem észlelte, nincs tudomása ilyen
anyagok jelenlétéröl.

Minden rendelkezésünkre bocsátott adatot, információt megbízhatónak
tekintettünlc, azonban valódiságukért nem vállalunk felelősséget.

Jogi ügyekben nem nyilvánítunk véleményt.

Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, a
szakértő mindettől fíiggetienül állapította meg a fenti értéket.

Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyünk nélkül sem egyben,
sem egyes részeinek kiragadásával nem publikálható, más célra nem
használható.

A tárgyi ingatlan értékbecslése a jogszabályokban meghatározott időtartamig, a
készítéstöl számított 90 (kilencven) napig érvényes.



Aláírő lap

DUNAVARSÁNY
Gyöngyvirág utca

Hrsz. : 751/3
ALATTI

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉHEZ.

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
megbízó

GLOBE LAND GOLD KFT.
HOHL LÁSZLÖ
Ny. sz. :598
Ingatlanvagyon-értékelő

GLOBELA
1111 BuöaD(". t,

Adó
C' . szárt:

Szigetszentmiklós, 2021. november 15.



Megbízás

Hivatalos megbízás alapján a GLOBE LAND GOLD Kft.
(1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22. )

elvégezte áz alábbi ingatlan értékbecslését:

DUNAVARSÁNY
Gyöngyvirág utca

Hrsz. : 751/3

Az értékbecslés célja

Az értékbecslés célja az ingatlan napi forgalmi értékének meghatározasa.

A megbízás tárgya

A megbízás kizárólag a helyrajzi megjelölt ingatlanra vonatkozik.

Adatszolgáltatások

Az értékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
bocsátotta az ingatlan:

o 2021. 11. 15. keltö tulajdoni lap másolatát,
. megosztási vázrajzát.

Szakértői módszerek

A rendelkezésünkre álló irat-, és tervanyagok tanulmányozásával egyidejűleg,
-én helyszi'm szemlét tartottunk.

Az értékelést az általános nemzetközi gyakorlatnak megfelelően helyszini
állapotellenőrzés alapján készítettük el. Feltárásokat, méréseket nem végeztűnk,
ez nem képezte megbízásunk tárgyát.



AItalános leírás

Az ingatlan és környezete:
.t

Az értékelés tárgyát képező ingatlan Dunavarsány E-i részén található,

családi házas lakóövezetben, a Gyöngyvirág utcában. Körmyedén

megközelíthető, a városközponttól gyalog 10 perc távolságra helyezkedik el. A

becslés tárgyát képező 751/3 helyrajzi számú belterületi ingatlan összterülete 53

m ténnértékű, "kivett közút" megnevezésű. Kialakítása folyamatban van, az új

ingatlan a 751 helyrajzi számú, 719 m2 térmértékű, "kivett lakóház, udvar"

megnevezésű ingatían megosztásából fog kialakuhii. A terület pontos

elhelyezkedése a mellékletben csatolt változási vázrajzon látható,

Tulajdonságait tekürtve síkfelületű, szabályos formájú, egyenletes

felszínű.

Kozmű helyzet:

Vízellátás:

r

Aramellátás:

Gázellátás:

Szennyvízhálózat:

közhálózatról megoldható

közhálózatról megoldható

közhálózatoól megoldható

utoában kiépített



Ertékbecslés

Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése

A rendelkezésünkre bocsátott változási vázrajz a következö alapadatok tanúsítja:

Az ingatlan helyrajzi száma: 751/3

Megnevezése: Kivett kozút

Teriilete:

Bejegyzett tulajdonosai:

53 m;

Tulajdoni íap másolatok szerínt.

Terhek:

Az ingatlan tulajdoni lapjánaklll. pontja szerínt

Az ingatlan értékmódosító tényezői

Ertéknövelő tényező:

Ertékcsökkentő tényező:

. Az ingatlan közút fünkciót tölt be.



Az ingatian értékbecslés módja

Jelen ingatlan értékbecslés az összehasonlító adatok alapján készült!

Az ingatlan értékének kalkulációja

A pwci érték meghatározása: Összehasonlító elemzésen alapuló értékelés
konkrét és ismert adásvételi ügyletek, illetve kínálati áraknak a vizsgált esetre
való kiterjesztésével, összehasonlításával történik.

Összehasonlitó adatok:

Helyszín Funkció

Dunavarsán E resutea E ítésitelek

Dunavarsán G ön irá utca E ítési telek

Dunavarsán köz ntközeli E ítésitelek

Átla os fa la os ala ár

Méret Piaci ár Fajlagos ár
m2 MFt

1663 199 K

4536 48 K

1874 18,8

Ft/m2

11966

10582

10032
10860

A telek értékének TÉ meghatározása: TE = Tfa x Tt x (1+S mt),
ahol TÉ = telek értéke; Tfa = fajlagos alapár; Tt = telek területe; mt = módosító tényezők;

A köm ezetében kialakult, fa'la os telekárak:

Dunavarsányban a központ közelében elhelyezkedö, wes, beépítetlen területek
fajlagos ára 10. 860, - Ft/m2

Korrekciós tényezők:
Kínálati ár miatt: - 10%

Eltéro funkció miatt: - 50%
S = - 60%; 1 0.860, - Ft/m2 * 0,4 = 4.344, - Fl/m2

Módosított, kerekített fajlagos alapérték: 4.344. - Ft/m2

Piaci ala ú for almi értéke az in atlannak:

53 m2 * 4. 344, - Ft/m2 = 230. 232, - Ft

Forgalmi érték (kerekített): 230. 000, - Ft



10

Az ingatlan értékbecslésének összesítése

Az ingatlanpiacon jelenleg a megnövekedett forgalom mellett kínálati piac
alakult ki, ezért az óvatos becslés elvét követtük.

Az értéket a piaci összehasonlító módszerrel határoztuk meg.

Ennek megfelelően a

DUNAVARSÁNY
Gyöngyvirág utca

Hrsz.: 751/3
ALATTI

Ingatian mellékletben található vázrajz szerinti állapotának

Valós piaci értékét a jelenlegi állapot és fünkció figyelembevételével, per-,
tehermentes és igénybe vehetöjogi helyzetet feltételezve

230.000, - Ft

azaz

Kétszázharmincezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2021. november 15.

HOHL L ZLÓ
Ny.sz. : 98

Ingatlanagyonlértékelő
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