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Dunavarsán Város ÖnkormánzatánakPol ármestere
D 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa rinnavarsan

hn

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

Hiv. szám:DV/165-2/2022.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsány

2000 Kft. téritésmentes

útátadásánakelfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!

Szollár András a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70.) ugyvezetője

kezdeményezte (I sz.melléklet) Dunavarsány VárosÖnkormányzatánála Dunavarsány, 4041/2 és4017

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 SzabályozásiTervrészleten (4. sz.melléklet) beazonosítható. A SzabályozásiTerven

jeloltek alapjanazutakjeleiúegmagánutak.A 4017hrsz-úFátyolvirágésImolautea,valamintKökény
ésKikerics köz,továbbáa 4041/2 hrsz-úCsenkesz utca, mint zsákutcakeriil átadásra.

Az Onkormányzatmegbízásából a Globe Land Gold Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos utca
22. ) 2022. január 12-énértékbecslést <5. szmelléklet) készitett azutakra, amely alapján a 4017 hrsz-ú
útforgalmiértéke52. 150.000,-Ft,a 4041/2hrsz-úútforgalmiértéke994.000,- Ft.
-

27 02L(x- 12-)számúKépviselö-testűletihatározata)pontjaalapjána Képviselö-testület a

20, 2\'SIÍ}l') számutlatórozatánaka)pontjátazalábbiakszerintmódosította: " a Dunavarsány-2000

Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70. ) tulqjdonában lévó', térüésmentesen felajánlott ivóvízeÍlátó és
szennyvizelvezetö viziközmü-rendszer Dunavarsány Város Önkormányzatatulcgdonba vételét- ajelen

határozatmeghozatalat segítő eloterjesztés 1. számúmelléklete szerinti, BDL Kömyezetvédelmi Kft.
5-)áttal 202L J'anuár IS-án készített, "Dunavarsány településen,
y. i8^f^a^est: . Rétko. z.
NAPROZSA" lakoparkban található, DPMV Zrt. iizemeltetésében lévö ivóviz és szennyvíz
vezetékszakasz vizikozmű-vagyonra vonatkozó vagyonértékelés a vagyon átadáshoz" tárgyú
közművagyon-értékelésiszahvéleményben meghatározott tartalom szerintabbanazesetbenfogadjael,
"tca

amennyiben az érintett, magántulajdonban lévő utak önkormányzati tulajdonba adása megtörtémk.
továbbáa műszaki megfelelőséget a DPMVZrt. nyilatkozatában elfogadja ".

A kivett út mgatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről ajándékozási szerződés megkötése

szükséges.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány VárosÖnkormányzatánakKépviselő-testülete

a) elfogadja a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Budapest, Rákóczi út 70.) részéről felajánlott
4041/2és4017helyrajziszámúkivett útingatlanokingyenesentörténőátvételét;
b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti utak ingyenes átvételéról szóló
ajándékozísiszerződésaláírasára, valamintazegyébszükségesintézkedésekmegtételére.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Polgármester

A határozatijavaslategyszerűtöbbségetigényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Fejlesztési ésÜgyrendiBizottság

Az elfiterjesztést készítette:

Kocsisné SzágerMónika műszaki ügyintéző

Mellékletek:

1. számú:Megkeresés
2. számú;Jegyzökönyv
3. számú:Tulajdoni lapok
4. számú: SzabályozásiTerv részlet
5. számú: Ertékbecslés

Dunavarsány, 2022. február 1.
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Szollár András
Ügyvezető

Dunavarsány-2000 Kft.
Munka fdmérés:

° Fátyolvirágu. (4mszéles) 279fin
9
fin. <2. 5
^S köz
[tm/Teles)i0
o°> Kikerics
fin;(3m S2éles^' 76-( 4 m széles) 100fin
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. Kökényköz(3 m széles)55fin

. Csenkeszköz(4041/2Hrsz.), 3 m széles,52fin
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GLOBE LAND GOLD
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca

Hrsz. : 4017
ALATTI
ingatlanról

Készült: Szigetszentmiklós, 2022. január 12.
Az értékbecslés 90 napig érvényes!

Tartalomjegyzék

1. Címlap
2. Tartalomjegyzék

3. Ertékelésibizonyftvány
4. Korlátozófeltételek

5. Aláírólap
6. Megbízás
Megbízás tárgya
Adatszolgáltatások
Szakértöi módszerek
r

7. Altalános leírás

8-10. Ertékbecslés

-

Az mgatlan értéknövelő és értékcsökkentő tényezői

-

Az ingatlsm jogi szempontból történő értékelése

-

Az ingatlan értékbecslésmódja

11. Műholdkép, térkép
12- Melléklet
- Szabályozásiterv
Fotók (Google)
- Tulajdoni lap másolat

ÉRTÉKELÉSIBIZONYÍTVÁNY

Dunavarsány Onkormányzata megbízást adott cégünk, a Globe Land Gold

Ingatlanforgalmazó Kft. (1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22.) részére, hogy
ingatlanforgalmi értékbecsléstkészítsen a 2336 Dunavarsány,Fátyolvirágutca

4017helyrajzi számú,"kivett út"megnevezésűingatlanról.

Ertékjavaslatunka következő:
DUNAVARSÁNY
Fátyolvirágutca
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

azingatlan állapotát,valamint a hasonlóingatlanokesetébena piaci, ténylegesen
realizálódott értékesítésének adatait is.

Az ingatlan tulajdonjogát a Megbízónktól kapott tulajdoni lap alapján
elfogadtam.

A megállapított forgalmi értékper-, 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
ingatlanértékünk érvényes.

korlátozó

feltételeket,

amelyek

mellett

Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő diagnosztikai statikai vizsgálatot
nem végzett, az értékeléstszemrevételezésútjánvégeztuk.

Az értékbecslő nem vállal felelősséget olyan későbbjelentkező gazdasági vagy
fizikai tényezökhatásáért,melyek azitt megadott értéketbefolyásolhatják.
Az értékbecslő veszélyes anyag jelenlétét nem észlelte, nincs tudomása ilyen
anyagokjelenlétéröl.

Minden rendelkezésünkre bocsátott adatot, információt megbízhatónak
tekintettünk, azonban valódiságukért nem vállalunk felelösséget.
Jogi ügyekbennem nyilvánítunk véleményt.
Az értékmeghatározást nem befolyásolták a Megbízó személyes szempontjai, a
szakértőmindettől 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 értékbecslésea jogszabályokban meghatározott időtartamig, a
készítéstől számított 90 (kilencven) napig érvényes.

Aláíró lap

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca
Hrsz. : 4017
ALATTI

WGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSÉHEZ.

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS
ONKORMÁNYZATIIHVATAL
megbízó

GLOBE LAND GOLD KFT.
HOHL LÁSZLÖ
Ny. sz. :598

iLDBE LAIMD OLD Kft.
1111 Buaaoesi, Bcrr lan Lájosu. 22.
Admz :-2 6555-2->3

.
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Ingatlanvagyon-értékelő

Szigetszeintmiklós, 2022. január 12.

-0410043

Megbízás
Hivatalos megbízás alapjána GLOBELAND GOLD Kft.
(1111 Budapest, Bertalan Lajos u.22. )
elvégezte az alábbiingatlan értékbecslését:
DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca
Hrsz. : 4017

Az értékbecslés célja

Az értékbecsléscéljaaz ingatlan napi forgalmi értékénekmeghatározása.
A megbízás tárgya
A megbízás kizárólaga helyrajzi megjelölt ingatlanra vonatkozik.

Adatszolgáltatások

Az értékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
bocsátottaaz ingatlan:
o
.

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

Szakértői módszerek

A rendelkezésünkreállóirat-, éstervanyagok tanulmányozásávalegyidejűleg,
2022. 01. 12. ~en helyszíni szemlét tartottunk.
Az értékelést az általános nemzetközi gyakorlatnak megfelelően helyszíni
állapotellenőrzés alapján készítettük el. Feltárásokat, méréseketnem végeztünk,
ez riem képezte megbízásunk tárgyát.

Altalános leírás

Az ingatlan és környezete:

Az értékeléstárgyátképező ingatlan Dunavarsány DNY-i részéntalátható,
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
Fátyolvirágutca részétképezi. Tulajdonságait tekintve sikfelületü, szabálytalan
formájú, egyenletes felszínű, útburkolati kialakítással.

Jelenleg is útként

hasznosított, mely az Arvalányhaj utca és Csenkesz utca közötthúzódik.
A terület pontos elhelyezkedése a mellékletben csatolt szabályozási terven
látható.

Az ingatlan övezeti besorolása "KöU" - közút.

Közmű helyzet:

Vízellátás:

kiépített

Aramellátás:

kiépített

Gázellátás:

kiépített

Szennyvízhálózat:

kiépített

Ertékbecslés

Az ingatían jogi szempontok szerinti értékelése
A rendelkezésünkre bocsátott, 2022. 01. 05. keltű tulajdoni lap másolat a
következőalapadatokattanúsítja:
4017

Az ingatlan helyrajzi száma:

Megnevezése:

Kivett út

Területe:

6713 m2

Bejegyzett tulajdonosai:

DUNAVARSÁNY2000 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

Jeleningatlan értékbecslésaz összehasonlító adatokalapjánkészűlt!
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

Funkció

Méret
.2

m^

Piaci ár

MFt

Fajlagos ár
Ft/m2

E ítési telek

1874 19, 8 K

10566

Dunavarsán , Kisvarsán

E ítési telek

2215 26,9

12144

Dunavarsán , Kisvarsán

E ítési telek

4536

10582

Dunavarsán

Vészi J. utca

48 K

11097

Atia os fa'la os ala ár

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.
Korrekcióstényezők:
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

10

Az ingatlan értékbecslésének összesítése

Az ingatlanpiacon jelenleg a megnövekedett forgalom mellett kínálati DÍ?
ki, ezértaz óvatosbecslés elvétkövettük.

Azértéketa piaciösszehasonlító módszen-el határoztukmeg.
Ennek megfelelően a

DUNAVARSÁNY
Fátyolvirág utca
Hrsz. : 4017
ALATTI
Ingatlan

^-P-ÍTC Í

értékét

a

Jelenlegi állapot

és fankció

figyelembevételével,

tehermentes ésigénybevehetöjogi helyzetet feltételezve
.

per-,

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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1111 Budapcst, Sertafan Lafosu 22.

GLOBE LAND GOLD

83 gtotielancik.ft@gn'ail com

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

DUNAVARSÁNY
Naprózsa H.
Névtelen utca

Hrsz. : 4041/2
ALATTI
ingatlanról

Készült: Szigetszenüniklós, 2022. január 12.
Az értékbecslés 90 napig érvényes!

(. ->36 20 9420 715
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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
NaprózsaII.
Névtelen utca

Hrsz. : 4041/2
ALATTI
ingatlan

Valós piaci értékét a jelenlegi állapot és fünkció fígyelembevételével, per-,
tehemientes ésigénybevehetőjogi 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

Feltételezésekés korlátozófeltételek:

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 értékper-, teher- ésigénymentes állapotravonatkozik.
Az alábbiingatlanértékelőjelentésbenazonosítjuk azingatlant, 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 későbbjelentkező gazdasági vagy

fízikai tényezőkhatásáért,melyek azitt megadott értéketbefolyásolhatják.
Az értékbecslő veszélyes anyag jelenlétét nem észlelte, nincs tudomása ilyen
anyagokjelenlétéröl.
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
szakértömindettől 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.

DUNAVARSÁNYIKÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATIHIVATAL
megbízó

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

GLOBELANOG

D Kft.

1111 Buoapest, Bcrtalan ajosu. 2?.
Adoszam; 2

65
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Szigetszentmiklós, 2022. január 12.
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Megbízás

Hivatalosmegbízás alapjána GLOBELANDGOLDKft.
(1111 Budapest, BertalanLajosu.22. )
elvégezte az alábbiingatian értékbecslését;
DÜNAVARSÁNY
NaprőzsaII.
Névtelen utca

Hrsz. : 4041/2

Az értékbecslés célja

Azértékbecsléscéljaazingatlan napiforgalmi értékénekmeghatározása.
A megbfzás tárgya

A megbízáskizárólaga helyrajzimegjelöltingatlanravonatkozik.
Adatszolgáltatások

Az ertékbecslés elkészítéséhez Megrendelő betekintésre, rendelkezésünkre
az ingatlan:

.

2022. 01. 06. keltűtulajdoni lapmásolatát,

.

térképmásolatát.

Szakértői módszerek

A rendelkezésünkreálló^irat^éstervaiiyagoktanulmányozásávalegyidejűleg,
2022. 01. 12.

-én helyszíni szemlét tartottunk.

Az^értékelést az^áJtalános nemzetközi gyakoriatnak megfelelően helyszíni

alapjánkészftettükel. Feltárásokat, méréseketnem végeztünk^

ez nem képezte megbízásunk tárgyát.

'

----- . -ü--"v,

Altalános leírás

Az ingatlan és környezete:

Az értékeléstárgyátképezőingatlan DunavarsányDNY-irészéntalálható,
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 bekötöúton, 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 számúingatlanok megközelítésére szolgál.

A terület pontos elhelyezkedése a mellétíetben csatolt szabályozásiterven
látható.

Az ingatlan övezeti besorolása "KöU" - közút.

Közmű helyzet:

Vízellátás:

kiépített

Aramellátás:

kiépített

Gázellátás:

kiépített

Szennyvízhálózat:

kiépített

Ertékbecslés

Az ingatlan jogi szempontok szerinti értékelése

A rendelkezésűnkre bocsátott, 2022. 01. 06. keltű tulajdoni lap másolat a
következő alapadatokat tanúsítja:
4041/2

Az mgatlan helyrajzi száma:

Megnevezése:
Kivett út

Területe:

128 m2

Bejegyzett tulajdonosai:

DUNAVARSÁNY2000KFT. -adásvétel
( Budapest, Rákócziút 70. )

1/1 arányban

Terhek:

AT. 'mgatlan tulajdoni lapjánakIII. pontja szerint.

Az ingatlan értékmódosító tényezői
Ertéknövelőtényező:
A Naprózsa lakópark ingatlanpiaci szempontból közkedvelt
helynek számít.

Ertékcsökkentőtényező:
Az ingatlan közútfunkcióttölt 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

Funlcció

Méret

Piaci ár

.2

mz

Dunavarsán ,VésziJ. utca

M Ft

Fajlagos ár
Wm2

1874 19, 8 K

10566

E ítésitelek

2215 26, 9 K

12144

E ítésitelek

4536

10582

E ítésitelek
/

Dunavarsán

Kisvarsán

Dunavarsán ,Kisvarsán

48 K

11097

Atla os fa la os ala ár

A telek értékénekTE 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%

Elhelyezkedésmiatt: +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

10

Azingatlanértékbecslésénekösszesítése

AlJ?mTOnJ.
elenleg ame8"°vekedett forgalom mellett tínálati oia,
: ki, ezértazóvatos becslés elvétkövettíik.

.

Azértéketa piaciösszehasonlítómódszerrelhatároztukmeg.
Ennek megfelelően a
DUNAVARSÁNY
Naprózsa II.
Névtelen utca
Hrsz.: 4041/2

ALATO
Ingatían

S!°lpau CTtékéta jelen]egi ál]apot és fü"kciófigyelembevételével.

tehermentes ésigénybevehető^gi helyzetet feitóteíezvf'clcluucve[eleve1' per-'
994. 000, - Ft
azaz

Kilencszázkilencvennégyezer
Forint

nagyságrendben állapítjuk meg.

Szigetszentmiklós,2022.január12.
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