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Dunavarsán Város Önkormán zatának Pol ármestere
D 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa rinnavarsan

T 24/521-040, 24/521-041, Fax:24/521-056
www. dunavarsan . hu

ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének

2022. februar 8-ai rendes, nyilt ülésére

hn

2000 Kft. téritésmentesHiv. szám: DV/165-2/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány
útátadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Szollár András a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70.) ugyvezetője
kezdeményezte (I sz. melléklet) Dunavarsány Város Önkormányzatánál a Dunavarsány, 4041/2 és 4017
hrsz-ú kivett út ingatlanok téritésmentes önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adását. Az utakon
burkolatmegerösítési munkálatokat hajtott végre a tulajdonos, melyről jegyzőkönyv készült (2. sz.
melléklet).

Az utak a Dunavarsány-2000 Kft. kizárólagos tulajdonában vannak (3. sz. melléklet), valamint
elhelyezkedésük a Szabályozási Terv részleten (4. sz. melléklet) beazonosítható. A Szabályozási Terven
jeloltek alapjan az utakjeleiúeg magánutak. A 4017 hrsz-ú Fátyolvirág és Imola utea, valamint Kökény
és Kikerics köz, továbbá a 4041/2 hrsz-ú Csenkesz utca, mint zsákutca keriil átadásra.

Az Onkormányzatmegbízásából a Globe Land Gold Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca
22. ) 2022. január 12-én értékbecslést <5. sz melléklet) készitett az utakra, amely alapján a 4017 hrsz-ú
út forgalmi értéke 52. 150.000,-Ft, a 4041/2 hrsz-ú út forgalmi értéke 994.000, - Ft.

- 27 02L (x- 12-) számú Képviselö-testűleti határozat a) pontja alapján a Képviselö-testület a
20, 2\'SIÍ}l') számutlatórozatának a) pontját az alábbiak szerint módosította: " a Dunavarsány-2000
Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70. ) tulqjdonában lévó', térüésmentesen felajánlott ivóvízeÍlátó és
szennyvizelvezetö viziközmü-rendszer Dunavarsány Város Önkormányzata tulcgdonba vételét - ajelen
határozat meghozatalat segítő eloterjesztés 1. számú melléklete szerinti, BDL Kömyezetvédelmi Kft.
y. i8̂ f^a^est: . Rétko. z. "tca 5-)áttal 202L J'anuár IS-án készített, "Dunavarsány településen,
NAPROZSA" lakoparkban található, DPMV Zrt. iizemeltetésében lévö ivóviz és szennyvíz
vezetékszakasz vizikozmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés a vagyon átadáshoz" tárgyú
közművagyon-értékelési szahvéleményben meghatározott tartalom szerint abban az esetben fogadjael,
amennyiben az érintett, magántulajdonban lévő utak önkormányzati tulajdonba adása megtörtémk.
továbbá a műszaki megfelelőséget a DPMVZrt. nyilatkozatában elfogadja ".

A kivett út mgatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről ajándékozási szerződés megkötése
szükséges.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) elfogadja a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70.) részéről felajánlott

4041/2 és 4017 helyrajzi számú kivett út ingatlanok ingyenesen történő átvételét;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti utak ingyenes átvételéról szóló

ajándékozísi szerződés aláírasára, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:
azonnal

Polgármester

A határozati javaslat egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az elfiterjesztést készítette: Kocsisné Száger Mónika műszaki ügyintéző

Mellékletek: 1. számú: Megkeresés
2. számú; Jegyzökönyv
3. számú: Tulajdoni lapok
4. számú: Szabályozási Terv részlet
5. számú: Ertékbecslés

Dunavarsány, 2022. február 1.

Az előterjesztés törvényes: ^
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1. sz. melléklet .^

Tisztelt Gergőné Varga TOnde úrholgy!
polgármester

Dumvarsány Város Önkormáayzata

2021 NQV ! l
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Budapest, 2020. 11.05.

/ /

Szollár András
Ügyvezető

Dunavarsány-2000 Kft.

Munka fdmérés:

° Fátyolvirág u. (4m széles) 279 fin

o° ^S [tm/Teles)i0 9 fin;(3m S2éles^ 76 fin. <2. 5 ° széles) 23 fin> Kikerics köz ( 4 m széles) 100 fin ' -- '.-'-
. Kökény köz (3 m széles) 55 fin
. Csenkesz köz (4041/2 Hrsz. ), 3 m széles, 52 fin

Melléidet: Kivitelezési Átadás-átvéteK'jkv.



kiadas détuma: 1997. 06.06.
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GLOBE LAND GOLD

5. sz. melléklet

'.W Btjd<:>peií, Bertalan Laios u. ?2,

SB. g(obelandkf;@gmail com <. :*3G 20 9420 715

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca

Hrsz. : 4017
ALATTI

ingatlanról

Készült: Szigetszentmiklós, 2022. január 12.

Az értékbecslés 90 napig érvényes!
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Fotók (Google)
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ÉRTÉKELÉSI 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, Fátyolvirág utca
4017 helyrajzi számú, "kivett út" megnevezésű ingatlanról.

Ertékjavaslatunk a következő:

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca

Hrsz. : 4017
ALATTI
ingatlan

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

52.150.000,- Ft

azaz

Otvenkétmülió-százötvenezer
Forint

nagyságrendben állapítjiik meg.

Szigetszentmiklós, 2022. január 12.

H ÁSZLÓ
Ny. sz. :598.

Ingatlanva on-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, 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 ingatlant, 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 az értékelő diagnosztikai statikai vizsgálatot
nem végzett, az értékelést szemrevételezés útján végeztuk.

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

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

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 fuggetlenül állapította meg a fenti értéket.

Ezen ingatlan értékbecslés előzetes írásbeli engedélyűnk 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.



Aláíró lap

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca

Hrsz. : 4017
ALATTI

WGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉHEZ.

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS
ONKORMÁNYZATI IHVATAL
megbízó

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

.iLDBE LAIMD OLD Kft.
1111 Buaaoesi, Bcrr lan Lájos u. 22.

Admz :-2 6555-2->3
C' 'm;0 -0410043

Szigetszeintmiklós, 2022. január 12.



Megbízás

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

elvégezte az alábbi ingatlan értékbecslését:

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca

Hrsz. : 4017

Az értékbecslés célja

Az értékbecslés célja az ingatlan napi forgalmi értékének meghatározása.

A megbízás tárgya

A megbízás kizárólag a helyrajzi megjelölt ingatlanra vonatkozik.

Adatszolgáltatások

Az értékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
bocsátotta az ingatlan:

o 2022. 01. 05. keltíi tulajdoni lap másolatát,
. térképmásolatát.

Szakértői módszerek

A rendelkezésünkre álló irat-, és tervanyagok tanulmányozásával egyidejűleg,
2022. 01. 12. ~en helyszíni szemlét tartottunk.

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



Altalános leírás

Az ingatlan és környezete:

Az értékelés tárgyát képező ingatlan Dunavarsány DNY-i részén talátható,

Kisvarsány településrész közelében, a Naprózsa lakóparkban. Családi házas

lakóövezetben található, a Fátyolvirág utcában. Könnyedén megközelífhető, a

lakópark az 51-es útról letérve lehet elémi, aszfalt bekötő úton, a lakóparkban

mart aszfalt útburkolatok készültek.

A becslés tárgyát képező 4017 helyrajzi számú belterületi ingatlan

összterülete 6713 m2 ténnértékű, "kivett út" megnevezésű. Teljes egészében a

Fátyolvirág utca részét képezi. Tulajdonságait tekintve sikfelületü, szabálytalan

formájú, egyenletes felszínű, útburkolati kialakítással. Jelenleg is útként

hasznosított, mely az Arvalányhaj utca és Csenkesz utca között húzódik.

A terület pontos elhelyezkedése a mellékletben csatolt szabályozási terven

látható.

Az ingatlan övezeti besorolása "KöU" - közút.

Közmű helyzet:

Vízellátás:

Aramellátás:

Gázellátás:

Szennyvízhálózat:

kiépített

kiépített

kiépített

kiépített



Ertékbecslés

Az ingatían jogi szempontok szerinti értékelése

A rendelkezésünkre bocsátott, 2022. 01. 05. keltű tulajdoni lap másolat a
következő alapadatokat tanúsítja:

Az ingatlan helyrajzi száma: 4017

Megnevezése: Kivett út

Területe: 6713 m2

Bejegyzett tulajdonosai:

DUNAVARSÁNY 2000 KFT. - adásvétel

( Budapest, Rákóczi út 70. ) 1/1 arányban

Terhek:

Az ingatlan tulajdoni lapjánaklll. pontja szerint.

Az ingatlan értékmódosító tényezöi

Ertéknövelő tényezö:

. A Naprózsa lakópark ingatlanpiaci szempontból közkedvelt
helynek számít.

ErtékcsöKkentő tényező:
u

. Az ingatlan közút funkciót tölt be.



Az ingatlan értékbecslés módja

Jelen ingatlan értékbecslés az összehasonlító adatok alapján készűlt!

Az ingatlan értékének kalkulációja

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

Osszehasonlító adatok:

Helyszín

Dunavarsán Vészi J. utca

Dunavarsán ,Kisvarsán

Dunavarsán , Kisvarsán

Atia os fa'la os ala ár

Funkció

E ítési telek

E ítési telek

E ítési telek

Méret
.2

Piaci ár

m^ MFt

1874 19,8 K

2215 26,9

4536 48 K

Fajlagos ár
Ft/m2

10566

12144

10582

11097

A telek értékének TE meghatározása: TE = Tfa x Tt x (1+2 mt),
ahol TE = telek értéke; Tfa = fajlagos alapár; Tt = telek területe; mt = módosító tényezők;

A köm ezetében kialakult, fa'la os telekárak:

Dunavarsányban Kisvarsány településrészén az üres, beépítetlen területek
fajlagos ára 11. 097, - Ft/m2.

Korrekciós tényezők:
Kínálatí ár miatt: - 5%

Elhefyezkedés miatt: +25%

Eltérő funkció miatt: - 50%

? = - 30%; 1 1. 097, - Ft/m2 * O 7 = 7. 768, - FVm2

Módosított, kerekített fajlagos alapérték: 7. 768, - Ft/m2

Piaci ala ú for almi értéke az in atlannak:

6713 m2* 7. 768, - Ft/m2 = 52. 146. 584, - Ft

Forgalmi érték (kerekített): 52. 150. 000, - Ft
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Az ingatlan értékbecslésének összesítése

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

Az értéket a piaci összehasonlító módszen-el határoztuk meg.

Ennek megfelelően a

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca

Hrsz. : 4017
ALATTI
Ingatlan

. 
^-P-ÍTC Í értékét a Jelenlegi állapot és fankció figyelembevételével, per-,

tehermentes és igénybe vehetöjogi helyzetet feltételezve

52. 150.000,- Ft

azaz
.*

OtvenkétmiUió-százöh^enezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2022. január 12.

HOHL L SZLÓ
Ny. sz. : 98

Ingatlanagyon értékelő
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5. sz. melléklet

Sii.i
\\\v\ i<r"
GLOBE LAND GOLD

1111 Budapcst, Sertafan Lafosu 22.

83 gtotielancik.ft@gn'ail com (. ->36 20 9420 715

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

DUNAVARSÁNY
Naprózsa H.
Névtelen utca

Hrsz. : 4041/2
ALATTI

ingatlanról

Készült: Szigetszenüniklós, 2022. január 12.

Az értékbecslés 90 napig érvényes!
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYITVÁNY

Dunavarsány Önkormányzata megbízást adott cégünk, a Globe Land Gold
Ingatlanforgalmazó Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22.) részére, hogy
ingatlanforgahni értékbecslést készítsen a 2336 Dunavarsány - Naprózsa II.
Névtelen utca 4041/2 helyrajzi számú, "kivett út" megnevezésű ingatlanról.

Ertékjavaslatunk a kövefkező:

DUNAVARSÁNY
Naprózsa II.
Névtelen utca

Hrsz. : 4041/2
ALATTI
ingatlan

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

994. 000, - Ft

azaz

Küencszázkilencvennégyezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2022. január 12.

SLOBE AMD DLD Kft.
1111 Bud oest, Bc Lajosu. 22

Aduám:2 55. 2-13
C' zá I .I10043

HOHLL ZLÓ
Ny. sz. :5 8.

Ingatlanvagyo -értékelö



Feltételezések és korlátozó feltételek:

Az összefoglaló érték reálisan becsült forgalmi értéken alapul, figyelembe 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 ingatlant, megadjuk azokat
a feltételeket, amelyekben az elemzés alapul, a területre és a vizsgált ingatlanra
vonatkozó tényeket, valamint korlátozó feltételeket, amelyek mellett
ingatlanértékünk érvényes.

Megbízó tudomásu) veszi, hogy az értékelő 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
anyagok jelenlétéröl.

Minden rendelkezésünkre bocsátott adatot, infonnációt megbízhatónak
tekintettünk, azonban valódiságukért nem vállalunk felelősséget.

Jogi ügyekben nem nyilvánítunk véleményt.

Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, a
szakértö mindettől függetlenül 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.



Aláíró lap

DUNAVARSÁNY
Naprózsa II.

Névtelen utca

Hrsz. : 4041/2
ALATTI

WGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉHEZ.

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
megbízó

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

GLOBELANOG D Kft.
1111 Buoapest, Bcrtalan ajosu. 2?.

Adoszam; 2 65 -2-43
Céai.SUm' 1-1 - 043

Szigetszentmiklós, 2022. január 12.



Megbízás

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

elvégezte az alábbi ingatian értékbecslését;

DÜNAVARSÁNY
Naprőzsa II.

Névtelen utca
Hrsz. : 4041/2

Az értékbecslés célja

Az értékbecslés célja az ingatlan napi forgalmi értékének meghatározása.

A megbfzás tárgya

A megbízás kizárólag a helyrajzi megjelölt ingatlanra vonatkozik.

Adatszolgáltatások

Az ertékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
az ingatlan:

. 2022. 01. 06. keltű tulajdoni lap másolatát,

. térképmásolatát.

Szakértői módszerek

A rendelkezésünkre álló^irat^ és tervaiiyagok tanulmányozásával egyidejűleg,
2022. 01. 12. -én helyszíni szemlét tartottunk.

Az^értékelést az^áJtalános nemzetközi gyakoriatnak megfelelően helyszíni
alapján készftettük el. Feltárásokat, méréseket nem végeztünk^

ez nem képezte megbízásunk tárgyát. ' ----- . -ü--"v,



Altalános leírás

Az ingatlan és környezete:

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

Kisvarsány településrész közelében, a Naprózsa lakóparkban. Családi házas

lakóövezetben található. Az ingatlan a Csenkesz utcáról nyílik, arra merőleges

irányban. Könnyedén megközelíthetö, a lakópark az 51-es útról letérve lehet

elémi, aszfalt bekötö úton, a lakóparkban mart aszfalt útburkolatok készultek.

A becslés tárgyát képező 4041/2 helyrajzi számú belterületi ingatlan

összterülete 128 m2 térmértékű, "kivett út" megnevezésű. Tulajdonságait

tekintve síkfelületű, szabályos formájú, egyenletes felszínű, útburkolati

kialakítással. Jelenleg is útként hasznosított, mely a Csenkesz utcáról nyílik, a

belső 4.040/2 és 4031/2 helyrajzi számú ingatlanok megközelítésére szolgál.

A terület pontos elhelyezkedése a mellétíetben csatolt szabályozási terven

látható.

Az ingatlan övezeti besorolása "KöU" - közút.

Közmű helyzet:

Vízellátás:

Aramellátás:

Gázellátás:

Szennyvízhálózat:

kiépített

kiépített

kiépített

kiépített



Ertékbecslés

Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése

A rendelkezésűnkre bocsátott, 2022. 01. 06. keltű tulajdoni lap másolat a
következő alapadatokat tanúsítja:

Az mgatlan helyrajzi száma: 4041/2

Megnevezése:
Kivett út

Területe: 128 m2

Bejegyzett tulajdonosai:

DUNAVARSÁNY2000KFT. -adásvétel
( Budapest, Rákóczi út 70. ) 1/1 arányban

Terhek:

AT. 'mgatlan tulajdoni lapjának III. pontja szerint.

Az ingatlan értékmódosító tényezői

Ertéknövelő tényező:

A Naprózsa lakópark ingatlanpiaci szempontból közkedvelt
helynek számít.

Ertékcsökkentő tényező:

Az ingatlan közút funkciót tölt be.



Az ineatían értékbecslés módia

Jelen ingatian értékbecslés az összehasonlító adatok alapján készült!

Az ingatlan értékének kalkulációja

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

Osszehasonlító adatok:

Helyszín

Dunavarsán , Vészi J. utca

Dunavarsán Kisvarsán

Dunavarsán , Kisvarsán

Atla os fa la os ala ár

Funlcció

E ítésitelek
/

E ítésitelek

E ítésitelek

Méret
.2

Piaci ár

mz M Ft

1874 19,8 K

2215 26,9 K

4536 48 K

Fajlagos ár
Wm2

10566

12144

10582

11097

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

A köm ezetében kialakult, fa la os telekárak:

Dunavarsányban Kisvarsány teJepülésrészén az üres, beépítetlen területek
fajlagos ára 11. 097, -Ft/m2

Korrekciós tényezők:
Kínálatí ár miatt: -5%

Elhelyezkedés miatt: +25%
Eltérőfunkció miatt: - 50%

? =- 30%; 1 1. 097, - Ft/m2 * 0,7 = 7. 768, - Ft/m2

Módosított, kerekített fajlagos alapérték: 7 768, - Ft/m2

Piaci ala ú for almi értéke az in atlannak:

128 m2 * 7. 768, - FVm2 - 994. 304, - Ft

Forgalmi érték (kerekített): 994. 000, - Ft
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Az ingatlan értékbecslésének összesítése

.
AlJ?mTOnJ. elenleg ame8"°vekedett forgalom mellett tínálati oia,

: ki, ezért az óvatos becslés elvét követtíik.

Az értéket a piaci összehasonlító módszerrel határoztuk meg.
Ennek megfelelően a

DUNAVARSÁNY
Naprózsa II.

Névtelen utca
Hrsz.: 4041/2

ALATO
Ingatían

S!°lpau CTtékét a jelen]egi ál]apot és fü"kció figyelembevételével.
tehermentes és igénybevehető^gi helyzetet feitóteíezvf'clcluucve[eleve1' per-'

994. 000, - Ft

azaz

Kilencszázkilencvennégyezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós, 2022. január 12.

HO LÁ ZLÓ
Ny.sz. : 8

Ingatlanagyon- rtékelő
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