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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2023. január 23-ai rendkívüli, nyüt ülésére

Hiv. szám: DV/422-1/2023. Tárgy: Javaslat a Budapest-KeIebia határátkelö közti
150. számú vasútvonal fejlesztésére irányuló projektben
érintett ingatlan átmházására

Tisztelt Képviselő-testület!

A MAV Magyar Allamvasutak Zrt. 2022. december 15-én és 2022. december 21-én kelt
levelében (1. és 2. számú melléklet) megkereste Dunavarsány Város Onkormányzatát, hogy az
elöterjesztéshez mellékelt elözetes szakvélemény, változási vázrajz és területkimutatás (3., 4. és 5.
számú mellékÍet) alapján a Budapest-Kelebia határátkelÖ közti 150. számú vasútvonal fejlesztésére
írányuló projektben érintett 969/12 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésü ingatlan 152
négyzetméter területének visszterhes vagy mgyenes átmházásáról döntsön a Magyar Allam részére.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az elöterjesztésben foglaltak
megtárgyalására, és a határozatijavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány 969/12 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület

megnevezésű ingatlan 152 négyzetméter terűletű ingatlanrészének Magyar AIIam részére
történő ingyenes átruházásához,

b) felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes vagyonátruházasról szóló polgári jogi
szereődés aláirására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

VAGY

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) hozzájárul a Dunavarsány 969/12 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület

megnevezésű iugatlan 152 négyzetinéter területű ingatlanrészének Magyar Allam részére
történő visszterhes átruházásához a jelen előterjesztés mellékletét képező, a TISZA-
INKOZ Ingatlankozvetftő és Vagyonértékelő Kft. által megállapított 363. 88S, - Ft
forgalmi értéken,

b) felhatalmazza a Polgarmestert a visszterhes vagyonátruházasról szóló polgári jogi
szerződés aláírására, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Vanka Edina igazgatási osztályvezetö

Mellékletek: 1. számú: Nemzeti vagyon ingyenes áfruházására irányuló megkeresés
2. számú: Nemzeti vagyon visszterhes átruházására irányuló megkeresés
3. számú: Kisajátítási eljárás megindítását megelözö elözetes szakvélemény
4. számú: Kisajátítási változási vázrajz
5. számú: Területkimutatás

Dunavarsány, 2023. január 18.
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Iktatoszám: A-5894-2022

Név: DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMANYZATA
Cim: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18

Tárgy: nemzeti vagyon ingyenes átruházásara irányuló megkeresés

Tisztelt Onkormányzat!

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelcntoségü beruházás, a Budapest- Kelebia hatírátkelő kézti 150.
számú vasútvonal fejlesztésere irányuló projekttel kapcsolatban a Btitfapest-Belgrátl vasútvonal
újjáépftési heniházás magf'arországi s:akaszának fejles:téserol, kivitele^éséröl és íinanszirozásáról szóló
2020. évi XXIX. törvénv (továbbiakban: Törvény) 4. §-a alapján a Magyar Allam nevében eljáró MAV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Müködö Részvénytársaság (továbbiakban MAV Zrt. ) képviseletében eljárva az
alábbiakkal keresem meg a T. Onkormányzatot:

A Magyar Közlönyben korábban közzétett Törvény a bemházás magyarországi szakaszának megvalósitását
kiemelt állami feladatnak, mig a Budapest-Ferencváros-KeIcbia (országhatár) határátkelo közti 150. számú
vasútvonalfejlesztésével kapcsolatos bemházást kiemeltcn közérdekű beruházásnak, megvalósitását
kiemelkedöen fontos közcrdcknck minositcttc, továbbá a Budapest-Kelebia határátkelo közti 150. számú
vasútvonal fejlesztésével összefúggő közigazgatási hatósági ügyek aemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségü uggyé nyilvánitásáról és az eljál'ó hatóságok, valaniint a beruhazás helyszinével közvetlen
köroyezetével érintett ingatlanok kijelöléséröl szóló 102/2021. (III.3. ) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kormányrendelet) a fejlesztéssel összefiiggo közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból
kiemeltjelentöségü űggyé minősitette. A beniházás megvalósulása a 2007. évi CXXUI. törvény 2. § e. ) pontja
alapján kisajátítás alapjául szolgaló közérdekű cél.

Amint az ismert, a beruházás a Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorott ingatlanokat érinti, mely
ingatlanok tulajdonjogát - a 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdésének megfelelően - a Magyar Allam a
kisajátitási terwel összehangban a MÁV Zrl. vagyonkezelöi jogának cgyidejü bejegyzése mellett elsősorban
az érintett ingatlanokra vonatkozé megallapodás útjin kivánja megszerezm.

A Törvény értelmében ugyanakkor amennyibcn az érintett ingatlan tulajdonosával és cgyéb jogosultjaival
megállapodás nemjön létre, úgy az érintett ingatlan minden esetben kisajátitásra kerül.

Tájékoztatom a T. Önkormányzatot, hogy a hivatkozott beruházás megvalósulása az alábbi
ingatlanokat, illetve ingatlan részeket érint (területkimutatás és vázrajz szerint):

tete ülés

Dunavarsán

fekvés

belterület

hrsz

969/12
terület

1 659 m2
tula'doni hánvad

1/1

A vasúli közlckcdésröl szóló 2005. évi CLXXXIIl. h'. 38.§ (I) bekezdése a vasúti pálya tulajdonjogára
vonatkozóan az alábbi rendclkczést tartalmazza:

,
38. S (l) Ai országos törzshálózali vcisúli pályákkat és azok tartozékairal történo renctelke:ésre, a

vag)-onkrzelésére, vag\'onnuilwdtetésére, hasziuílatáru, a hasziwsilás rés:!elrs fellételeire, tiilajclonjogának
átruházásáni - a 4. mellékletben meghatarozolt vasútroncilak kirételml - a nem:eti vagyonról szúlú
törvényben, valamint az állaini ragt'onról szoló lonvnyben foglaltakat kell cilkalma:ni.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 6.§ (3c) bekezdésc a nemzeti vagyon megörzése és
védelme kapcsán az alabbiakról rendelkezik:



.feladtit eltátásínak

,
3c) A helyi önkornwnyzati tulajdonban úlló helyi kö:uttik és mütárg'ai, valammt a helyi önkormányzat

tulajdonáhan álló terek. parkok és kö:kerlek tulujdonjogat a helyi önkormányzat a: áltam, Uletve más helyi
önkormányzat javára visszterhesen vagy ingyenesen átruhKhatja, ha a liilajiion átruhálása a khfelttdat
ellátiisíil nem veszélyeileli.

A helyi önkormányzatok tulajdonában lévo nemzeti vagyon ingyenes átruházása kapcsán a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108.§ (2) bekezdés a) pontja az alabbi
rendclkezéscket tartalmazza:

" (21 A helyi önkomwnyzat hdajdonáhun áüó nenceli vag)'on Itilajdoiy'oga ingyeneseii átruházható:
a) fl: állam vagy más helyi SnkormanyW javára jogsittbályban meghatárazott ko^feladat eltátásínak
eÍosegítése érdekében;

A fentiekben hivatkozott jogszabályhely szerint a T. Önkorminyzatnak lehetosége van a beruházással
érintett ingatlanok tulajdonjogát a Magyar Állam részére ingyenesen átruházni, amennyiben az
jogszabályban meghatározott közfeladat elősegitése érdekében szükséges és a tulajdon átruhizása
közfeladat ellátását nem veszélyezteti.

A fentiekre figyelemmel MÁV Magyar Államvasutak Zrt. képviseletében eljárva

kérjük

a T. DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA-t, hogy jelen megkerescsűnk kézhezvételétól
számitott 8 napon belül szfveskedjen visszajelezni és megküldcni álláspontját arra vonatkozóan, hogy a
tent megjelölt kiemclt állami fcladatnak és kiemelten fontos közérdcknek minösülö bcruházás
megvalósitásának elősegitése érdekében - a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben meghatározott
követelmények figyelembevételével - a beruházással érintett ingatlan(ok) tulajdonjogának ingyenes
átruházásara irányuló megállapodás megkotésére van-e lehetőség.

Budapest, 2022. december 15.

Tisztclettel: r"
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Mellékletek:

MAV Magyar Allamvasutak Zrt.
képv. : dr. Juharos Róbert ügyvéd

FÍ'-Jt'h*'s:- ^. l'-'rt i;ü,'vod
JUMAtiOS UBVVtDi IROt.A

toldhivatal által záradékolt kisajátitási változási vázrajz, terülelkimutatás r-. -^Z .<-
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Címzett
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2336, Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18

Tárgy:
Kisajátítási eljárást megelöző hozzájárulás iránti megkeresés

Tisztelt Dunavarsány Város Önkormányzata!

Nemzetgazdasági szempontból kiemeltjelentősegu beruházas, a Budapest-Kelebia
határátkelö közti~150. szamú vasútvonal fejlesztésére irányuló projekttel
kapcsolatban a Budapest-Belgrád vasútvonal ujjáépítesi beruhazás magyarorszagi
szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásaról szólo 2020. évi XXIX.
törvén7(továbbiakban: Törvény) 4 §-a alapjan a Magyar Allam neveben eljáro MAV
MagyarÁllamvasutak Zártkörű'en Muködő Részvénytársaság (továbbiakban MAV
Zrt. )'képviseletében elján/a a csatolt dokumentumokkal és ingyenes
vag'yon'átruházásra irá'nyuló hivatalos levéllel keresem meg Onöket.

Kérem, hogy a levélben foglaltak szerint, 8 napon belül szíveskedjenek az



álláspontjukról hivatalos úton visszajelezni.

Tisztelettel,

Dr. Juharos Róbert ügyvéd

Magyar Állam képviseletében eljáró

MÁV Zrt. kérelmező jogi képviselője
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KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 969/12 helyrajzi számú főldrészletről a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítás

kisajátításának céljára
Méretarány: 1:1500

A klsafátitási vállozési vázrajz a területkimutatással egyűtt érvényes!
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Székesfehér/ár, 2021. 12. 10.
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KészítŐ és minöséget tanúsftó:............. '-..../.
Binszj<i István

i föidmérö mérnök
ing. rend. min. sz. ; 185BS004

GD-07-0928

A vázrajz méretek ievéteiére nem aikaimas,

A heíyrajzi számozás és a teruíetszámítás heiyes.

Ráckeve, 2021..................... hó......... nap

P. H.

661402/2021
Lendvainé Dobosi k'^r'-clcomo
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Név: Dunavarsány Onkormányzat

Cim: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18

Iktatószam: A-5897-2022

Tárgy: kisajátítási eljárást megelözö adásvételi
szerzödés megkötése iránti megkeresés

Tlsztelt Dunavarsány Onkormányzat!

A nemzetgazdasági szempontból kiemeltjelentőségű beruházás, a Budapest-Kelebia hatarátkelé közti 150.
számú vasúh'onal fejlesztésére irányuló projekttel kapcsolatban a Budapest-Belgrád vasútvonal
újjáépítési beruházás mctgyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és flnanszírozásáról szóló
2020. éviXXK. törvény (továbbiakban: Törvény) 4. §-a alapján a magyar állam nevében eljáró MAV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működö Részvénytársaság (a továbbiakban; MAV Zrt. ) képviseletében eljárva az
alábbiakkal keresem meg Onöket:

A Magyar Közlönyben korábban közzétett Törvény 2. § (1)-(2) bekezdései a Budapest-Ferencváros-Kelebia
(országhatár) határátkelö közti 150. számú vasútvonalfejlesztésével kapcsolatos beruházást (a továbbiakban:
Beruházás) kiemelten közérdekű beruházásnak, megvalósitását kiemelkedöen fontos közérdeknek minösitette,
míg a Budapest-Kelebia határátkelö közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefuggö közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentöségű üggyé nyÍlvánításáról és az eljáró
hatóságok, valamint a beruházás helyszinével, közvetlen kömyezetével érintett ingatlanok kijelöléséröl szóló
102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) a Beruházással összefilggö közigazgatási
hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentöségü üggyé minösítette. A Beruházás
megvalósulása, mint közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ksh'.) 2. § e. ) pontja alapján kisajátítás alapjául szolgáló közérdekü cél.

Amint az ismert, a beruházás a Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt íngatlanokat érinti mely
ingatlanokból a kisajátftási tervben szereplő ingatlanok tulajdonjogát - a Torvény 8. § (1) bekezdésének
megfelelöen - a magyar állam a kisajátítási tervvel összehangban a MAV Zrt. vagyonkezelöi jogának egyidejű
bejegyzése mellett elsősorban az érintett ingatlanokra vonatkozó megállapodás útján kívánja
megszerezm.

A Törvény értelmében ugyanakkor amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosával és egyéb jogosultjaival
megállapodás nem jön létre, úgy a magyar állam képviseletében a MAV Zrt. az érintett ingatlan
tulajdonjogának megszerzését kisajátítási eljárás keretében kezdeményezi.

Tajékoztatom, hogy a hivatkozott Beruházás megvalósulása a Dunavarsány, belterület 969/12 hrsz. -ú, 152
m2 területű, kivett | beépitetlen terület megjelölésű ingatlant is érinti, melynek az ingatlan-nyilvántartás adatai
szerint a T. Onkonnányzat 1/1 arányú tulajdonosa.

Tájékoztatom továbbá, hogy a MAV Zrt. a Kstv. 37/B. § (1) bekezdése szerint kérelmet terjesztett elő a
kisajátítási hatósághoz a kisajátítási eljárás megindítását megelőzően szakértő kirendelése és a
kisajátítandó ingatlanra vonatkozó szakvélemény (értékbecslés) előzetes elkészítése céljából.
Az illetékes kisajátítási hatóság által kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakérto elkészftette
szakvéleményét, melynek kapcsán tájékoztatom Onöket, hogy az Onkormányzat tulajdonát képező tulajdoni
hányadának a kisajátitással érintett ingatlanrészre esö - a tárgyi ingatlan elözetesen ingatlanforgalmi szakértő
által megállapitott fajlagos értéke 363 888 Ft, azaz háromszázhatvanháromezer nyolcszáznyolcvannyolc forint.

Fentiek figyelembevételével a MAV Zrt. képviseletében eljarva a tárgyi ingatlanra vonatkozóan az
Önkormányzat tulajdonát képező tulajdoni hányada(ok) vonatkozásában a következő teljeskörű
kártalanítást tartalmazó vételi ajánlatot teszem.

Az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértoi véleményben megállapftott fajlagos érték alapján a
kartalanítás összege a Dunavarsány, belterület 969/12 hrsz-ú ingatlanból a T. Onkormányzat tulajdonát
képező tulajdoni hányad vonatkozásában 363 888 Ft, mely összeget a kisajátítást helyettesitő adásvételi
szerződés megkötése esetén annak aláírását követő 30 napon belül a MAV Zrt. banki átutalás útján fizet
meg.



Felhívom a T. Önkormányzat figyelmét, hogy a kisajátitást helyettesítő adásvételi szerződés
megkötésére kizárólag az igazságügyi szakértő által megállapított fenti összegben keriilhet sor.
A kártalanítási összeg kifízetésén túlmenően sem a magyar állam, sem pedig a MAV Zrt semmilyen
jogcímen semminemű tovabbi kifizetést nem villal.

Tajékoztatom a T. Önkormányzatot, hogy a kártalanitási ellenérték, mint teljes kompenzáció magában foglalja
az ingatlan forgalmi értékét, valamennyi költségtérítést, a visszamaradó ingatlanban a kisajátitás folytán
keletkezett esetleges értékcsökkenést. A kártalanitási ellenérték magában foglalja továbbá a haszonélvezeti,
illetve egyébjog megszünésének ellenértékét is.

Felhívom szíves fígyelmüket, hogy a kisajátítást helyettesítő adásvételi szcrződés megkötésének alapvető
feltétele, hogy a vételi ajánlatot a T. Onkormányzat elfogadja.

A Kstv. 3. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

"(2) Az adásvéfeli vagy csereszerzödés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, ha

a) a kisajátítást kérönek - a kisajátítási kérelem benyújtását megelözö 1 éven belül megtett - a'ánlatára a tu-
la'donos va más kártalanításra 'o osult a kézhezvételtől számított harminc na on belül nem tesz a

tula'don'o in atlan-n ilvántartási átvezetésére is alkalmas elfo adó n ilatkozatot va írásban ú

n ilatkozik ho nem fo ad'a el azaánlatot'".

Az adásvételi szerzodés megkötésének további feltétele a kártalanításra egyébként nem jogosult egyéb
jog jogosultjának egybehangzó nyilatkozata, jelzálogjog, végrehajtási jog és egyéb jog esetén a
jogosultak - feltételtől mentes - hozzájáruló nyilatkozata, mely jogosultak megkeresése és hozzájáruló
nyilatkozatuk beszerzése a Tulajdonos érdekkörébe esik.

Amennyiben továbbá - a Kstv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint elfogadó nyilatkozat megtételének esetét ide
nem értve - a T. Önkormányzat az ajánlat szerint kisajátítást helyettesítö adásvételi szerzödést kíván kötni,
kérjük, hogy a szerzödéskötési szándékot tartalmazó hivatalos válaszlevelét megküldeni szíveskedjen.

Tajékoztatom a T. Önkormányzatot, hogy amennyiben az ajánlatot elfogadja, úgy kötelezettséget vállal arra,
hogy elöre egyeztetett Ídöpontban és helyen a kisajátítást helyettesítö adásvételi szerzödést és a hozzá
kapcsolódó, a kisajátitási munkarészekben szereplő, többek között a telekalakításhoz és a művelési ág
változásához, müvelésböl való kivonáshoz szükséges okiratokat az ingatían-nyilvántartási bejegyzésre
alkalmas formában aláÍrják.

Felhívom szfves figyelmüket, hogy - a Kstv. 3. §. (2) bekezdés a) pontja szerint elfogadó nyilatkozat
megtételének esetét ide nem értve - több tulajdonos, illetve több más kártalanitásra jogosult személy
esetén az adásvételi szerződés megkötésének lehetősége akkor áll fenn, amennyiben a tárgyi ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlatot valamennyi tulajdonostárs és más kártalanításra jogosult elfogadja.

A fenti vételi a'ánlatot 'elen levél kézhezvételétél számított 30 na i tart'uk fenn.

Felhívom a T. Onkormányzat szíves figyelmét, hogy kisajátítást helyettesíté adásvételi szerződés
megkötésére kizárólag a vételi ajánlat, illetőleg adásvételi szerződés tervezet valamennyi tulajdonostárs
általi változatlan tartalmú elfogadása, továbbá a haszonélvező, és egyéb jog jogosultja feltételtol mentes
hozzájáruló nyilatkozatának rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. Ezen feltételek bármelyikének
hiányában az adásvételi szerződés megkötése meghiúsul.

Jelen vételi ajánlat elfogadásával és az elfogadó határozat aláírásával ugyancsak elfogadásra kerülnek az
alábbiakban felsorolt feltételek:

. A fizetési kötelezettség akkor tekinthetö pénzügyileg teljesítettnek, ha a MAV Zrt. számlavezetö
pénzintézete a MAV Zrt. bankszámláját a nevezett vételár összegével megterhelte.

. A tulajdonos a nevezett vételár ingatlan adásvételi szerzödés szerinti megfizetése tekintetében sem a
magyar állammal, sem a tulajdonosi jogkör gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelö Zrt. -vel, sem a



MÁV Zrt. -vel szemben az adásvételijogügylettel kapcsolatosan semminemű további követeléssel nem
é) azt követöen, hogy a vételár megfizetése az ingatlan adásvételi szerzödésben foglaltak szerint
teljesítésre kerül.

. Az ingatlan adásvételi szerződés alapján kifizetett vételára a kisajátítási eljárás során megállapitott
kártalanítással megegyezöen adó- és illetékmentes, ide nem értve az általános forgalmi adót.

. Az ingatlan tulajdonosa az ingatlant a teljes vételár szerződés szerinti megfizetésének napján" 1 a
teljes vételár jelen szerződés szerint történö megfizetését követő 15 napon belül**/, a teljes vételár
jelen szerződés szerint történő megflzetését követő 60 napon belül ***annak fennálló állapotában
birtokba adja a magyar állam számára, aki ezen idöponttól viseli annak terheit, a kárveszélyt, valamint
szedi hasznait. A jelenlegi tulajdonos a birtokbaadás napjától kezdve mentesiil az ingatlan adásvétel
tárgyát képezö ingatlan birtoklásából eredő valamennyi kötelezettsége alól.

( felépítmény nélküli ingatlan esetében
nem lakóingatlamak minösülo felépitményes ingatlan esetében
lakómgatlan esetében )

. A tulajdonos az ingatlm adásvételi szerzödés aláírásával egyidejűleg feltétlenül és visszavonhatatlanul
hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan a magyar állam
tulajdonjoga, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakoriásának feltüntetése mellett adásvétel jogcímen
bejegyzésre kerüljön ajelenlegi tulajdonos tulajdonjogának egyidejű törlése mellett.

A vételi ajánlat elfogadásával az ingatlan tulajdonosa feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz arra,
hogy a kisajátítási eljárásban a vételi ajánlat elfogadása egyezségi megállapodásnak tekintendö, az minden
tovabbi jognyilatkozata nélkül a kisajátítási eljárásban felhasználható. Jelen feltétel rögzítése tekintetében a
tulajdonos kifejezetten nyilatkozik, hogy nevezett jognyilatkozata az esetlegesjogutódokra is kiterjed.

Tájékoztatom Önoket, hogy a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerzodés megkötésére kizárólag a
tulajdonos általi - jelen levelünk kézhezvételétől számított 30 napon belüli - elfogadását követő 10
munkanapon belül van lehetőség.

A kisajátítást helyettesítö adásvételi szerzödés ugyvédi munkadija a T. Onkormányzatot nem terheli.

Tájékoztatom a T. Önkormányzatot továbbá, hogy a kisa'átítási el'árás során az eljáró hatósag
elsősorban az előzetesen kirendelt i azsá ü i in atlanfor almi szakértoi vélemén ben me alla ított
kártalanftási össze et veszi H elembe, melyre tekintettel kérjük fenti ajánlat szíves alapos
megfontolását elsősorban a megállapodás megkötése a nyilvánvalóan időben továbbá tartó felesleges
eljárás lefolytatásnak szükségessége helyett.

Tá'ékoztatom Önöket továbbá ho az a'ánlat el nem fo adása va a szerzödéskötés bármel
határidőben való me hiúsulása/elmaradása esetén a MÁV Zrt. kisa'átitási el'árást fo indítani.

okból fenti

Kérem ho 'elen a'ánlat elfo adását a kézhezvételétöl számitott 30 na on belül visszai azolni szivesked'e-
nek a 'elen a'ánlat elfo adásáról szóló határozat me küldésével.
Szerzödéskötésre a határozat me küldését követő 10 munkana on belül kerülhet sor.

Budapest, 2022. december21.

Tisztelettel:
lÁ'

-^i"*-'

Mellékletek:
földhivatal által záradékolt kisajátítási változási vázrajz;
területkimutatás;

1ÁV Magyar Allamvasutak Zrt.
képv. : dr. Juharos Róbert ügyvéd

Dr. Juharot Róbort ügyvétí
JUHAROS ÜGYVÉDI IR'ODA
1053 Butíapesl. Vámház kn. ö J/4

LajstwnErám: Ü-16441
KAS2- 36062309
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/. Előzmén

;aLpest Me9yeí_Koma"yhivatal Hatósági Főosztály, Nemzetgazdasáai SzemDontbr,!
,KS, J.etentT9ű. ^e^?s^lya(w52\Bu^pest"v^^
^^,. lroda;d/, ^U^SR^Ü9yvédT1^
^' tóff Tn,^9ya^mvas?ÍrtlJÍMfB ^^ e^. '544)
602-, "kere'ml.. alapjan"-_m. e'y. a ..BudaP^t-Keleb1aTató7áfkeÍöJ'köztri '5l)'^^^
S^! fs"esztes^pmíetó ms?valósitásával érintett'ingatiannaT'kap^ola^'""
klsaÍá"tas'-^arásL megelözo. Makvétemény "elkeszítese" '3éróeketen^Sau^vi
'SS^ ̂ ?^l, ^:^^^"=ő^^"éB1^'
ssn ok'Més2áros Lőrinc u-2/a) i9azsá9"9yi"sz'akértőrga2daays'a'gf'Sá^t

S^sssr^belterület'969/12 hrsz-ú' "kivett beép'-^"

A kérelem szerint a beruházás az ingatlan területéből 152 m2 területet érint.

//. A szakértő feladata

,
He!ysani"szeT. te. megtartásávaI a. Kéretmezett ingatlan napi forgalmi értékének.
valatnía^saíatítassa^ öss2efü99ö ̂ tíeges;érték^sztesegF;ek^'kőit seSl^
meghatározása az alábbi, a szakveleményben résztetez'endo~slemponto'k"a'Tap]a°n"

A szakvéteményben az alábbi föbb szempontokat kell figyelembe venni:

:"AZ-oná"ó._helyraJ2i. szám°" "yilvántartott ingatlanokat az ingatlan-nyilvántartási
: szerint, egymástól föggetlenül, egyenként kell értékelni.

'-Me!Lke" hatar°2ni. az. in?atlarl Jöldrajzi elhelyezkedését, övezetl besorolását.
t, értékét befolyásoló körülményeket, tényezőket. ' -----""-

LA.kartalanitas össze9étazösszehasonlitásra alkalmas ingatlanok helyben kialakult
ertéke^alapjan kell megállapitani. Ennek érdekeben a Nemze'ti'Adó""es

Vámhivatal (NAV) vagyonátruházási illetékekért felelös"-szervezetT"eavséaét^
szarmazó, tírgyévben megvalósult adásvételekre vonatkozó adatokaT''keii

adatként elsősorban a vizsgált ingatlan fekvése szerintj.
helyionkormányzat helyi építési szabályzatában (HÉSZ); az rngatlannai'mege'g'vezö
°vezetbe, sorolt 'nsatianok^ vehetők flgyelembe. Az eseti, konjunkturafe''l('aka"t

piaci viszonyok között megvalósuló beruházások mielőbbi biztosftása'
érdekeben történő ingatlanszerzés soran alakítanak ki) és klnálati adatokat nem
tehetjgyelembe yenni. A kérelmezett ingatlannal vaíó hasonloság"'ménékenwek
me9állap. 'tasa,. e''dekéberl. az. összehasonlitásra felhozott° "ingatianok
elhelyezkedéset, alapterülefét, egyéb adottságait, mezögazdasagíj'ngatlan'e'setéb'en'
műye lési ^ágát és hasznositását részletesen szükséges feKüntetnJ a
szakvéleményben.



- Ha az összehasonlításra felhozott ingatlanok jellemzöi a kisajátítással érintett
ingatlanétól eltéröek, az ingatlan településen belüli fekvését, közmüvekkel való
ellátottságát, illetve a közmövesftés lehetöségét, földrajzi és gazdasági adottságait,
termőföld esetén a művelési ágat és az ingatlan jövedelmezőségét kell korrekciós
tényezőként figyelembe venni.

- A megvatósult adásvételekre vonatkozó összehasonlitó adatok esetén a
szerzödéskötés óta eltelt időre tekintettel is lehet helye korrekciónak. Az egyes
értékmódosltó tényezők tartalmát és mértékét indokolni szükséges.

- Az értékveszteség körében az ingatlan egy részének kisajátitása esetén a
visszamaradó ingatlanrész értékének csökkenését, a mezőgazdasági müvelés alatt
álló ingatlan esetében a lábon álló és függő termés értékét, erdö esetében a lábon
álló faállomány értékét is meg kell állapitani.

- A visszamaradó ingatlanrész kisajátításának indokoltságára vagy javaslatára
nyilatkozatot tenni.

- A kisajátítással kapcsolatos költségek körében meg kell határozni a folyó
gazdasági évben elvégzett mezö- és erdőgazdasági munkák és az egyéb
ráfordítások költségét.

- Amennyiben a kisajátitandó ingatlanon épület, épületnek nem minősülö épftmény
vagy épitményrész található, meg kell határozni azok kisajátitáskori értékét. Ha a
kártalanitásra jogosurt lebontja az épületet, épitményt, építményrészt, szintén ki kell
térni a szakvéleményben arra, hogy ez hogyan befolyasolja a kisajátításért járó
kártalanitás összegét.

- Ha a szemte tárgyát képezö ingatlanba, épületbe, épületnek nem minősülő
építmény vagy épftményrészbe való bejutás nem biztositható, úgy az értékelést
külsö, közterületröl történö szemrevételezés alapján kell elkészlteni.

- Amennyiben a kisajátitással érintett ingatlan bányaszolgalmi, útszolgalmi, vagy
egyéb használati joggal terhelt, annak vizsgálata, hogy a jogosultság érinti-e a
kisajátitandó ingatlanrészt, illetve szükséges-e annak fenntartása.
- Amennyiben a kérelmezstt ingatlant haszonélvezeti jog (özvegyi jog) terheli, a
jogosultság megszünéséért járó kártalanitás megállapitásánál figyelemmel kell lenni
a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan jellegére, a haszonélvezeti jog
gyakorlásának módjára, a jogosult személyi körülményeire, a hasznositás
fehetőségeire és a hasznosítással elérhetö anyagi előnyökre, továbbá a
haszonéfvezeti jognak az ingatlan forgalmi értékére gyakorolt hatására, valamint az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ában foglaltakra.

- Amennyiben az ingatlan az általános forgalmi adó körébe tartozik, és a
kártalanitásra jogosult az általános forgalmi adó alanya, a kártalanítás összegét úgy
kell megállapítani, mint amely azáltalános forgalmi adót is tartalmazza.

///. A szakvélemén t készftette

Az igazságügyj szakértői névjegyzékbe 010694 számon bejegyzett TISZA-INKOZ
Ingatlanközvetltő és Vagyonértékelö Kft..
A szakvélemény elkészítésében ingatlan-értékbecslőként Huszár Albert igazságügyi
szakértő (szakterület: ingatlan-értékbecslés; nyilvántartási száma: 004036), járt el.



IV. Ertékelési módszerek

A. kisajátitásró1 szótó 2007-, évi .CXXI". törvény 9. g-ában részletezettek szerint a
ás alapjául azmgatlan forgalmi értéke'szolgál, mefyet az összehasonÍÍtásra
ingatlanok helyben kialakult forgalmi értéke alapján keíl meghataro2nÍ'. '"A

torYeny az. ertekelés módszertanát nem "részletezl, a kisájátitási" kartllanitásokhoz
^ertékelések módszertana nincs jogilag szabályozv'a. Magyaro~rszáaon"ioai

kerete^közötta. teLmőföld"ek. nemminösüiő'in9~at'anokérté1<e1ésenlkmódsz^^^^
25./1,9?7;(vlll'01. -) PM rendelet melléklete tartalmazza. A'rendetet'meileklete^CT

modszertanj elvek összhangban állnak az EVS (Európai'ÉrtekeÍési
Szabványok) által rögzftett szabványokkal es útmutatásokkal.

IV. I. Termőföldneknemminősűlőin atlanok értékének me határozására
szo/ á/ó módszerek

iránymutatásait fígyelembe véve az értékelésA 25/1997. (V1II. 01. ) PM rendelet
háromféle módszerrel végezhetö el:

- a placi összehasonlftó adatok elemzésén alapuló értékeléssel,
- a hozamszámitáson alapuló értékeléssel,
- a költségalapú értékeléssel.

IV. 1. 1. Piaci összehasonlító adafok elemzésén ala uló módszer

A piaci alapú, vagy másképpen direkt összehasonlításon alapuló módszer léi
azaz elméleti alapja a legegyszerűbb az összes módszer közöttFa haswtö
tulajdonságú tárgyaknak hasonló az értéke. Az ingatlanok esetében-azonban"sokka~i
°sszetettet'b-a kep. rnivel .'T""den insatlan egyedi: már önmagában az eltérő'helyszín'is'
egyedi j'elleget ad. A beépitetf ingatlanok értékelésére szolgátó összehasonfítómodszer
alkalmazásánál a piacon a közelmúltban eladott vagyontárgyakat-elemezzuk~'es
összehasonlitjuk az értékelés tárgyát képező vagyontarggyal'. Kiigazításokat" keií
végezni az olyan értékmödositó tényezők hatásanak kikbszöbölesére7'mmt "az
elhelyezkedes; az ingatlan mérete; a fejlesztések jellege, állaga és kora;~a jövobe'ni
hasznosithatöság. Megfelelö adatok és korrekciók alkalmazásával reális piaci értéket
kaphatunk.

IV. 1. 2. Hozamszámításon ala uló módszer

Ennel a becslési módszernél a becsült érték azon a (bérieti) bevételen alapszik,
^T,^eLa^ a_dott ,in9atlarlPiaci szegmensben tevékenykedö Jellemzö (átlagos adottságú)
befektetö hosszabb távon elerhet. A hozamalapú érték megállapítása arra az elvre épül,
hogy bámiely eszköz értéke annyi, mint a belöle számnazó tiszta jövedelmek
j'elenértéke. Tiszta jövedelem alatt azt a nettó bevételt értjük, amikor a 'bevételeket
csokkentik az összes felmerült, és ténylegesen kiflzetendő'kiadással. A hozamalapú
értékelést jövedelemtermelő ingatlanok esetében lehet megfelelőképpen alkalmaz'ni,
ahol meghaiározhatók a bevételek és kiadások.



IV. 1. 3. Költsé ala ú módszer

Ez a módszer az értéket a vagyontárgy újraelőállitásának, illetve helyettesitésének
költsége alapján állapitja meg. Az új értékböl le kell számltani a fizikai kopásból, a
funkcionális és gazdasági elavulásból származó értékcsökkenést, amennyiben ezek az
értékcsökkenések fennállnak és mérhetöek. A földterület értékét a költségalapú
módszernél is a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel kell
meghatározni. A felépitmények és egyéb építmények számitott értéke és a földterütet
piaci értéke együttesen alkotja a nettópótlási költség alapú értéket.
A költségalapú megközelités azon a feltételezésen nyugszik, hogy a körültekintő
vásárló nem fizet többet a vagyontárgyért, mint egy olyan hetyettesitö vagyontárgy
elöállítási költsége, amelynek hasznossága megegyezik a kérdéses tulajdon
hasznosságával. Általában ezt a megközelftést alkalmazzák új épitmények, különleges
célú épületek, sajátos szerkezetek, épületgépészeti rendszerek és berendezések
esetében, valamint olyan esetben, amikor a korábbiakban részletezett két módszer
valamilyen ok miatt nem alkalmazható.

A módszerfő lépései:

- pótlási (vagy újraelöállitási) érték meghatározása

- avultság mértétének becslése

nettópótlási költség számitása

- földterület értékének számítása (amennyiben az ingatlanhoz

beépitetlen földterület is tartozik)

V. Alkalmazott értékelési módszer

A kisajátitási törvény szerint az összehasonlitásra alkalmas ingatlanok helyben kialakult
forgalmi értéke alapján kell a kártalanitás összegét meghatározni. Tehát elsösorban a
piaci összehasoniító adatok elemzésén alapuló összehasonlitó módszert kell
alkalmazni. Az összehasonlításra alkalmas ingatlanok forgalmának hiányában az
ingatlan településen belüli fekvését, közművekkel való ellátottságát ennek hiányában a
közművesités lehetőségét, a földrajzi és gazdasági adottságokat, iltetve az ingatlan
egyéb jellemzöit kell figyelembe venni.

A kisajátítással érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület
megnevezésü. Az ingatlan értékeléséhez a NAV Pest Megyei Ado- és
Vámigazgatóságától származó ingatlanforgalmi értékadatokat használtuk fel. A
rendeikezésünkre álló adatok felhasználásával, a piaci összehasonlitó adatokon alapuló
értékmeghatározási módszert alkalmaztuk.

A forgalmi érték meghatározásánál közvetlenül figyelembe yett adatokban szereplo
ingatlanok, és az értekelendö ingatlan eltérö adottságai miatt, az eltérés mértékével
arányos korrekeiókat alkalmaztunk.



VI. Szakértői n ilatkozat

1.,
2.,

3.,

4.,

5.,

6.,

7.1

A szakvélemény a tulajdonviszonyok vizsgálatára nem terjed ki.
Az értékmeghatározás során az ingatlan állapotát szemrevételezéssel
határoztuk meg. Nem végeztünk talajmechanikai és geodézial vizsgálatokat,
de ez nem is képezte a megbízás tárgyát.
A szakvéleményben rögzitett, az ingatlan állapotára vonatkozó adatok az
ertékbecsléshez tartott helyszfni szemle időpontjában fennálló állapotot
tűkrözik.

A szakvélemény elkészftése során felhasznált tulajdoni lap másolatot,
kisajatítási változási vázrajzot és területkimutatást a kirendelő hatóság
szolgáltatta.
A szakvélemény csak teljes egészében értelmezhetö, abból egyes
megállapításokat vagy részleteket kiragadni és önmagukban felhasznalni
nem érdemes és nem szabad, mert a kiragadott részletek hamis képet
tükrözhetnek, ezért a szakvélemény csak egészében adható tovább.
Jelen szakvélemény érvényessége az értékelés fordulónapjától számított hat
hónap, abban az esetben, ha az ingatlan környezetében és állapotában az
értéket befolyásoló jelentős változás nem történik.
A szakvéleményt a kirendelő hatóság részére elektronikus úton küldtük meg.

VII. A hel siíni szemle

A szakvélemény elkészítéséhez a kirendelő végzésben meghatározottaknak
megfetelöen helyszíni szemlét tartottunk az érintett ingatlannál 2022. június 16. napján.
(A helyszíni szemle ismertefése egyben a helyszíni szemléről késziteft hivatalos
feljegyzés is.)
A helyszini szemlén az érintett felek nem jelentek meg.

A helyszinen jegyzeteket, valamint fényképeket készítettünk. A felmérés eredményét a
következő pontokban részleteztük,

Vlll. Az in atlan ismertetése

VIII. 1. In atlan-n ilvántartási adatok:
(2022.03. 17-i Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat alapján)

Az ingatlan cime:
Az ingatlan fekvése:
Helyrajzi száma:
Megnevezése:
Területe:
Tulaj'donos:

Dunavarsány
belterület
969/12
kivett beépítetlen terület
1659m2
1/1 részben Dunavarsány Város Onkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

Megjegyzés: - A rendelkezésünkre álló nem hiteles tulajdoni lap teljes másolat szerint
az ingatlan az ELMU Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 1 m2 területen.



VIII. 2. Az in atlan elhel ezkedése és 'ellemzői
A kisajátitással érintett ingatlan Dunavarsány belteriiletén helyezkedik el.
Dunavarsány Budapesttől kb. 12 km távolságra fekszik, az 51-es út térségében,
Dunaharaszti és Kiskunlacháza között. A város megközelitése egyszerű módon
lehetséges az 51-es számú közútról. Vasúton a Budapest-Kelebia vonalon érhetö el.
A város lakosainak száma: 8 278 fö

Elhelyezkedés, fekvés:

Környezet, szomszédság:

Megközel Ithetőség,
útviszon ok:
Közművek:

pületek, épitmények:

Ovezeti besorolás:

Övezetre vonatkozó előirások:

Terület alakja, keritettsége:

A település központjától (Polgármesteri Hivataitól)
mérve kb. 600-700 m távolságra helyezkedik el, dél,
déln u ati irán ban.
Környezetében családi házas ingatlanok, telephely,
beé ítetlen terütetek és a vasút területe található.

Az in atlan kié ített hel i közútról közelfthető me
Az in atlan közművesltetlen.

Az ingatlan területén épület, illetve építmény nem
található.
A Helyi Epítési Szabályzathoz (HESZ) tartozó
szabályozási ten/lapon feltűntetettek szerint az ingatlan
közlekedési célú területek övezetébe sorolt.
A közlekedési területek általános előírásait a H SZ 52.
pontja tartalmazza, melyen belül a 74. § (1) pontjában
részletezettek szerint: A közlekedési és közmű

elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi
közút, a kerékpárót, a gépjármű várakozóhely (parkoló)
- a közterütetnek nem minősülö telken megvalósuló
kivételével -, a járda és gyalogút (sétány), köztér,
mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és
környezetvédelml épitményei, a közúti, a kötöttpályás,
a vízi és légi köztekedés, továbbá a közmű és a
hirközlés épitményei elhelyezésére szolgál. A 74. § (3)
pontjában részletezettek szerint: A közlekedési
területek és védösávjai a közlekedési szakhatóságok
és az út kezelőjének hozzájárulásával használható fel,
a közúthoz csatlakozást létesiteni a közút kezelöjének
hozzá'árulásával lehet.

hosszú keskeny földrészlet, melySzabálytalan,
bekerftetlen.
Ala vetöen sik felületű.
Az ingatlan terűletén a természetben kiépítetlen út
húzódik, mely csatlakozik a szomszédos 969/28 hrsz-ú
in atlan területén lévö kié itett úthoz.
A kisajátitással érintett területen telepitett értékelhetö
növén zet nem volt fellelhető.
Természeti védettség nincs.
Környezeti szennyezettség szemrevételezéssel nem
tapasztalható. Az ingatlan a vasút védőterütetén belül
helyezkedik el.

A kisajátitással érintett ingatlan határai a helyszini szemle idöpontjára nem kerültek
kitűzésre. Az ingatlan beazonositását a rendelkezésünkre kisajátitási változási vázrajz
alapján végeztük el.

Domborzati és le'tésviszon ok:

Használat jellemzése:

Növényzet:

Egyéb (pf. természeti
védettség, környezeti
szennyezettség stb. ):



Az In atlan és a kisa 'átitással érintett in atlanrész területi adatainak ismertetése:

Teljes terület (m2)

1659

Kisajátítással érintett
terület (m2)

152

Kisajátitással nem érintett
terület (m2)

1507

A kisajátítással érintett terület
aránya a teljes terfltetből (%)

9,1621%

A kisajátitás az ingatlant a mellékelt kisajátftási változásl vázrajzon részletezettek
szerint érinti. A kisajátítás az ingatlant két részre osztja, a 969/39 hrsz-ú ingatlan keriil
kisajátitásra, és a 969/40 hrsz-ú ingatlan marad vissza.

A kisajátítást követően visszamaradó 1507 m2 területű ingatlanrész alakjában és
méretében nem történik olyan mértékű változás a kisajatitás előtti állapothoz képest,
mely értékcsökkenés figyelembe vételét indokolná. A részkisajátitás az ingatlan
rendeltetését nem módositja, a visszamaradó rész értékesitésének feltételei a
kisajátitást megelőző állapothoz képest nem módosul.

A telj'es ingatlan kisajátítása nem indokolt. A teljes kiviteli ten/ nem áll
rendelkezésünkre, a visszamaradó ingatlan megközelíthetöségének tekintetében
vélelmeztük, hogy a forgalmi értéket befolyásoló jelentős változás nem történik a
kisajátitás elötti állapothoz képest. Az ingatlant terhelő vezetékjog a visszamaradó
ingatlanrészt érinti.

IX. Ertékelés

Az V. pontban részletezetteknek megfelelöen az értékelés során az Ingatlanhoz tartozó
földterület értékét piaci összehasonlftó adatokon alapuló módszerrel határoztuk meg.

/X. 1. For almi adatok vizs álata

A szakvélemény elkészitéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és
Vámigazgatóságától (NAV) i én eltünk összehasonlító adatokat kife'ezetten a tár i
beruházással érintett in atlanok értékeléséhez. A NAV az adatszolgáltatást a
8656484167 ügyszám alatt biztosította. Az adatszolgáltatásban összesen 17 db,
Dunavarsány településen elhelyezkedő ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékadat
szerepelt.

/X. 2. Fa'/a osa/a érfék me határozása

A NAV adatbázisából származó ingatlanforgalmi értékadatokat az 1 sz. táblázatban
tüntettük fel. A táblázatban szereplö ingatlanokat beazonosítottuk, azok
elhelyezkedését, jellemzőit és övezeti besorolását megvizsgáltuk, és a NAV által
szolgáltatott adatokat kiegészitettük az ingatlanok övezeti besorolásának
ismertetésével.
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1. szamú táblazat - NAV forrásból származó Dunavarsán belterületén lévő e éb
in atlanok út for alml adafai

Ssz. 1 Elhelyezkedés Megnevezés

1. belteriilet egyéb ingatlan
út)

Ovezet

Köu

Tul.
arány

Terület

(m2)
Érték
(Ft)

Eladás Fajlagos ár
éve (Füm2)

2. JGy6niGé2au. Wébingatlan ^

3. ÍGy6niOézau. | y Ingatlan ^
egyéb ingatían
(út)
egyéb ingatlsn
(úl)
egyéb ingatlan
(út)
egyéb Ingatlan

'fúl)
egyéb íngatian
(út)
egyéb ingaílan
(ú')

1 egyéb inggttan
! (út')

egyébingallanl ^^
(út> . -.
eg/éb ingatfan
(út)
egyéb ingallan
(ul)
egyéb ingatlan
(úl)

4. ' belterület

5. belterület

6. belleriilet

7. i belterülel

8. bellerület

9. belterület

10. belteriilet

11, belteriilel

12, belterület

KSu

Kou

Köu

Kou

Kou

Kou

V-2

13. \ belteriilet

14. Epres u.

15. GyöniGézau,

16. belterület

17. beltertllet

egyéb ingatfan
út
egyéb ingatian
(úl)
egyéb ingattan
(út)

n. a.

Köu

Köu

Kou

Köu

Kflu

1/1

1/2

1/2

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

S10320/
127580000

21/3030

20/350

1/1

1/1

1/1

206 200.000

29 20.000

29 20.000

26502 B. 130. 000

1648 510.000

660.000

630. 000

650.000

460.000

2019

2019

2141

2057

2121

1-196

119543 8.S40.000

14073 4. 320. 000

12758

21

350

31

81

50.000

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2019

970,9

1.379,3

1.379,3

306,8

309,5

308.3

306,3 |

306,5 I

307.5 '

71,4

307, 0 ;

979,8

189. 000

500.000

100.000

50. 000

80 1.000.000

2019 1.298.571,4

2019 i 25.000,0

2020 3. 225,8

2020 617,3

2020 ! 12. 500,0

Az 1. számú táblázatban feltüntetett adatok közül nem vettük figyelembe az értékelendö
ingatlantól Jelentösen eltérö övezetben lévö 10. és 11., valamint a városon belül
jefentösen eltérö földrajzi fekvésű 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14. és 16. sorszám alatti
adatokat. A fennmaradó adatok közül elhagytuk a legalacsonyabb fajlagos értékű 1.
sorszám alatti és a legmagasabb fajlagos értékű 17. sorszám alatti adatot, és a 2., 3. és
15. sorszám alatti ingatlanok fajlagos értékének az átlagában határoztuk meg a fajlagos
alapértéket, mely összegszerűségében kerekítve: 1 . 995, - Ft/m2.
A közvetlenül figyelembe vett összehasonlító adatokban szereplö ingatlanok az
értékelendő ingatíanhoz hasonlóan beépltésre nem szánt övezetben helyezkednek el
és rendeltetésükből adódóan forgalomképességük hasonló, mint az értékelendö
ingatlané. Az értékelendö ingatlan városon belüli elhelyezkedése kedvezőbb, mint az
összehasonlltásul figyelembe vett ingatlanoké.
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IX. 3. Azin atlanfor almi értékének me határozása

IX. 3. 1. A korrigált fajlagos érték meghatározása az érintett ingatlanra
vonatkozóan

Figyelembe vett fajlagos alapérték: 1.995, - Ftím2
Korrekciö:.

az értékelt ingatlan városon belQli fekvése kedvezőbb, mint az
összehasonlításul figyelembe vett ingatlanok városon
belüli fekvésének az átlaga

- az ingatlan területi mérete nagyobb, mint az összehasonlilásul
figyelembe vett ingatlanok területi méretének az átlaga
az ingatlan a vasút védőterületében van

- az összehasonlitásui felhasznált ingatlanok
adásvétele 2022 évet me elöző

Korrekció összesen:

+15%

-5%
-5%

+15%
+20%

érték kerekítve az érintett ingatlanhoz tartozó földterületre
vonatkozóan:" 2.394,. Ft/m2

A korrekciók mértékének meghatározásánál flgyetembe vettük az értékelendő
ingatlan, és az összehasonlftásul felhasznált ingatlanok eltérö adottságait.

IX. 3. 2. A tefj'es ingatlanhoz tartozó földferület forgalmi értékének
megha tározása

Helyrajzi szám

969/12

Az ingatlan teljes
területe m2

1659

Korrigált faj'lagos érték Ft/m2

2394

A teljes ingatlanhoz tartozö
földterület forgalmi értéke

3 971 646,00 Ft

IX. 3. 3. A beruházással érintett földterűlet forgalmí értékének
meghatározása

Helyrajzi szám

969/39

A beruházással

érintett Ingatlan
területe m2

152

Korrigált fajlagos érték Ftím2

2394

A beruházással érintett

ingatlanhoz tartozó földterület
for almi értéke

363 888,00 Ft
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X. Ertékvesztesé ek es költsó ek me határozása

X. 1. A kisa'atitással érintett terűleten lévö növén zet értékének
megállapitása

A kirendelö végzésben meghatározottak szerint az értékveszteség körében -
mezőgazdasági művelés alatt álló terület esetében - a kisajátítással keletkezö
zöldkárként, a lábon álló és függő termés értékét is meg kell állapitani.
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 19. §-ában foglaltak alapján a
mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében értékveszteségként kell megtériteni
különösen a lábon álló és függő termés értékét. A lábon álló és függő termés értékéből,
illetöleg a folyó gazdasági év várhatö termésének értékéből le kell vonni az elmaradt
mezőgazdasági munkák költségét, Az értékelt ingatlan nem termöföld jellegű, nem áll
mezőgazdaságí művelés alatt.

A kisa'átitásra kerülö in atlanrész hel ra'zi száma: Dunavarsán 969/39 hrsz.

Kisajátftásra kerütö terület: 152 m2
Megnevezése: kivett beépitetlen terület

A kisajátftással érintett területen a helyszini szemle időpontjában telepitett értékelhető
növényzet nem volt fellelhetö.
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XI. A kártalanításhoz készült szakvélemén összefo lalása
XI. 1. Az in atlan adatai és 'ellemzői

Beruházással érlntett ingatlan:
Az ingatlan megnevezése;
Figyelembe vett övezeti besorolás:
Az ingatlan teljes területe:
Beruházással érintett terület:
A beruházással érintett terület az ingatlan:

Dunavarsány, 969/12 hrsz.
kivett beépitetlen terület
közlekedési célú terület
1659 m2
152m2
9, 1621 %-a

XI. 2. Az in atlan értékére vonatkozó adatok

Az értékelés fordulónapja: megegyezik a szakvélemény
készítésének időpontjával.

Figyelembe vett korrigált fajlagos érték az ingatlanhoz tartozó
földterületre vonatkozóan:
A teljes ingatianhoz tartozó földterület forgalmi értéke:

2. 394, - Ftím2
3, 971. 646, -Ft

A kisajatítással érintett földterület forgalmi értéke: 363. 888, - Ft

XI. 3. A kártalanítás mértékének me határozása

A kártalanítás a kisajátítással érintett földterűlet forgalmi értékéből áll.

XI. 3. 1. A tulajdonost (tulajdonosokat) ésjogosultat (jogosultakat) megilletö
kártatanítás

Kártalanítás értéke: 363. 888,- Ft
Tulajdonos: 1/1 részben Dunavarsány Város Önkormányzata 363. 888, - Ft

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 10.

:éS: - A Kstv. 40. § (2) bekezdése szerint: A tairtalanltás összegét úgy kell tekintenl, mint amely az
altaJros'fargalmi adöt Is tartalmazza, amennyiben a kisajátités keretében történő tulajdonálszállést az általános
forgalmi adófól szóló törvény szerint adóflzetési kötelezettség terheli.

Szolnok, 2022. június 23. IÍÍ. A iN^üc
...:'/-.. -(..

'ii...S':'.>; .
. > :U7fiJ )'36-'-

Huszár Albert
TISZA-INKÖZ KFT., ügyvezetö

EUFIM ingatlanértékelő
igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő
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1./ Az ingatlan területe 1. 1 A kisajátitással érintett ingatlanrész

3., Az ingatlan környezete 4., Az ingatlan környezete
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Dunavarsány, 969/12 Hrsz.
Műholdas térkép

Szabályozási tervkivonat
Í. IB, j'* . . - L-M-O-K
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Az ingatlan jetölése:
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Adatszolgáltatás iktatószama: 2 3001>2021

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 969/12 helyrajzi számú földrészletről a Budapesf-Belgrád vasútvonal felújítás

kisajátftásának céljára
Méretarány: 1:1500

A kisajátítási változási vázrajza területklmutatással egyűtt érvényes!
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Binsjki ístván

Wnru mérnö'
Ing. rend. min. sz. : 185ti 2004

GD-07-09SB

A vázra''7 méretek iévéleiérv nffm atkalnnas.

A helyt jjz szamozás es a tcru. ftszannss hr, es.
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XGeo Group Kft.
1072 Budapest, Klauzál tér 13, 1. em. 14.

Munkaszám:
100-6513-021

Nyilv. sz. : 690257, 'y^S,
A DOKUWÉNTUMOT ÜIGFTALIS f fű'^

^MJUMSSULÁTÍAB: ^Í^^Íj
D]An\avarsény ^ 'SS"'

raros

belterűlet

AVDHST^

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2/3001/2021

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ
a 969/72 helyrajzi számú földrészletrol a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítás

kisajátításának céljára
Méretarány: 1:1500

A kisajátítási változási vázrafz a területkimutatással együtt érvényes!

4. tkm

PT]*

"A területfelhasziiálási követehnéiiyekkel
nem elleutétes, az épitésjogi
követelményeknek me^felel,
a záradék kisajátitási eíjái'ás

cóljára lett kiadva
178/2008 (VTI. 3 IKonn. rendelet

8. i? (I) bek. c) pontja szennti
feltétel teljesűléséf iieni vizsgáltam.

Bács-Kiskiin Megyei Koniiányhivatal
2022.01. 11, 13:12:22

o

s.g

lll

a; ^
ü. ^

i|s

Székeslehéivár, 2021. f2. 10.

Készítő és minőséget tanúsító:.

riinszki Istvan

Binszifi István
földmérő mérnök

ing. rend. min. sz. : 1858/2004
GD-07-0928

ing. rend min. szám: 1858/200-1
'3D 07-093P

földmérö mérnok

A vázrajz méretek ievételére nem alkaimas.

A helyrajzí számozás és a területszámitás helyes.

Rackeve, 2021. .................... hó......... nap

P. H.

661402/2021
Kecskemét,endvaíné Dobosi

MSÍMff"n "a'eazÍ. TÍJo'
11:50:45+01'OO'
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