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JEGYZOKONYV

Kdsziilt: Cserhiitszentiviln Kozs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek 2017. milus 2. napj6n
megtartott rendkiviil i iil6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila
Lord Eszter
Bal5s lstvrin Andrrls
Bdnyey Zsolt
Cservo I gyi Zolthn Barnab6s

polg6rmester
alpolg6rmester
kdpviselo
k6pviselo
k6pviselo

Tan6cskoz6sijoggal rdszt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Sirak)z Attila polgSrmester koszontotte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok kozi.il
mindenki megjelent, a testi.ilet hathrozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselSk egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felvdtel6re. A testiilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Narrirend

l. Javaslat az Als6told, Bokor, Cserh6tszentiv6n, Felsotold, Gar6b 6s Kutas6 Onkorm6nyzatok
kozos tulajdon6ban l6vo Als6toldi 6611 hrsz-ri kivett 6voda megnevez6sti, tertilet ingatlan
6rt6kesit6sdre.
El6terjesaS: Siraky Attila polgrirmester

2. Javaslat a Kossuth utca l. szam alatti az onkormSnyzat tulajdon6ban l6v6 hivatal 6piilet6nek
fehijitrls6ra.
Eloterjeszto: Siraky Atti la polgSrmester

1. Napirend

Siraky Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesa6st ( 1. szimrfi
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Az eloterjeszt6sb6l kittinik,
hogy a hat onkorminyzat tulajdon6ban l6vo 6voda dpiiletdnek megv6tel6re sz6nd6knyilatkozat
6rkezett. A forgalmi 6rt6kbecsl6s szerint 12.400.000 Ft azingatlan piaci 6rt6ke. Azt kell eldcinteni a

kdpvi se lo-testiil etnek, hogy eladj a-e a tulaj don r eszdt.

A polgrirmester szerint j6 lenne tudni azt is, hogy ki fogja kifizetni a tulajdonr6sztiket, ha ketto
vrisrirl6 van. Mikor fog fizetni, ha rigy szerepel ahatirozatijavaslatban, hogy a szerzodes megkot6se
ut6n. A polg6rmester mindenk6pp an szeretn6, hogy a fizet6s id6pontja szerepeljen az adis-veteli
szerzod6sben.

A K6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester 6ltal elmondottakkal, 6s egyhangrilag

tiimogatt6k, hogy az ingatlant 6rt6kesits6k.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazallal - az alfibbihatirozatothozta:

Cserhdtszentivin Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
46 I 2017 .(Y .2.\szhmi hathr ozata
Az Als6told, Toldi fit 20. szim alatti (hrsz: 66ll) ingatlan 6rt6kest6s6vel
kapcsolatban
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Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzatilnak Kepviselo-testiilete megismerte ds

megtirgyalta az Als6told Toldi rit 20. (I{rsz.: 6611.) szim alatti ingatlan
6rt6kesitds6vel kapcsolatos eloterjesztdst 6s az alihbi hatarozatot hozza'.

1.1 Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormiinyzata mint 15/180-ad r6szben
tulajdonosthrs- az Als6told Toldi rit 20. (Hrsz.: 66/1.) szhm alatti ingatlan
elovris6rl6sijogrir6l - Cserh6tszentiv6n Kozseg Onkorrndnyzata K6pviselo-testtilet6nek
312013. (V.24.) cinkorm6nyzati rendelet6nek - az onkorm6nyzat vagyon6r6l ds a
vagyongazd6lkod6s szab6lyair6l - (tov6bbiakban: Vagyonrendelet.) 11. $ (3) b) pontja
6rtelm6ben - lemond. 6s egyetdrt az ingatlan 6rt6kesit6s6vel 12.400.000.- Ft, azaz
tizenkett6milli6-n6gyszfzezer -00/100 forint eladfsi 6ron Franka J6zsef 3069
Als6told Bableves puszta hrsz:718. sz. alatti lakos, 6s a Franka 2000 Kft 3060
Phszt6 F6 ft 54. (ad6szrim: 11980456-2-12 iigyvezet6je: Franka Jtizsef) r6sz6reYz
- % tulajdoni r6sz arinyban.

2.1 Az 1. pontban szereplo 6rt6kbecsl6sben meghathrozotl. osszegbol a tulajdonosi
ardny 6rtelm6ben 1.033.333.- Ft azaz egymilli6-harminchfromezer-
hhr oszhzharm i nc h 6 rom fo ri n t i I I eti me g az on korm6 ny zaIot.

3.1 Az ingatlan adilsv6tel6vel kapcsolatos iigyv6di 6s floldhivatali kolts6geket a leendo
vevo viseli, amely tartalmazza a Nemzeti VagyonkezelS Zrt. iigyvdd 6ltal tortdno
megkeres6s6t is.

4.1 A teljes v6telir megfizet6se szerzod6s hat5lyba lep6s6t kovetoen 6tutal6ssal
tortdnik.

5./ A Kdpviselo-testijlet felhatalmazza a Polgirrmestert a Vagyonrendelet. 11.$ (3)
bekezdds b) pontja 6rtelmdben az adbsveteli szerzod6s alilirhsfra.

6. lA dontdsrol a v6teli szrinddkot bejelentoket valamint a tulajdonost:irs
onkorm6nyzatokat 6rtesiteni ke ll.

Hatrirido: 6rtelem szerint, ill. az6. pontnril 5 napon beliil
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo javasolta, hogy az 6voda eladSs6b6l sz\rmaz6 bev6telt
m i n denk6pp az o n korm6 ny zat v agy oniinak gyarap it5silra ke I I ford f tan i .

2. Napirend

Siraky Attila polgirmester thjekoztatla a k6pviselo-testiiletet, hogy a csapad6kviz elvezet6s6re
benyfjtou pillyinatuk nem nyert. Tudom6sa szerint van lehetos6g a jelenlegi hivatal 6ptilet6nek
felfjit6s6ra piiyizatot beny(rjtani. Javasolja, hogy eA pr6b6lj6k meg.

A k6pviselS-testi.ilet tagjai egyet6rtettek a polgilrmester javaslat5val, 6s egyhangrilag - 5 igen
szav azattal az alilbbi hatir ozatot hoztilk.

Cserhdtszentivfn Kiizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
47 /2017 .(Y .2.\szfmr[ hatilrozata
a Kossuth utca 1. sz{m alatti hivatal6piilet6nek fehljitrlsfra piiyiuat benyrljtisa

Cserhiitszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6
testiifet ugy hatbrozott, hogy p|lyhzatot kiv6n benyrijtani a Cserhitszentivan, Kossuth
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utca I . szilm alatti - <inkormSnyzat tulajdonriban l6vo - Koz<js Onkormiinyzatr
H ivatal 6pi.i letdnek fehij it6s6ra.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgilrmesteft, hogy a piiyhzat benyfjtisrival
kapcsolatban a tov6bbi sztiksdges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rido : 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polgrlrmester

Tobb napirend nem volt, egydb kdrd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polg6rmester irr megkoszonte az

aktiv r6szvdtelt, s az iil6st bezSrta.

kmf.

polg6rmester
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti

allegyzo
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Cserlr6tszentiv6n Kozsdg 6nkormiinyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca l.
Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korj egyzoseg@gmail.com.

Meghiv6

Magyarorsziry helyr onkormiinyzatairol sz6l5 2011. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 45. $-6ban
foglaltak alapjdn Cserh6tszentivdn Kdzsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testtilet6nek rendkiviili
iil6s6t

2017. miius 2. nani6n ( kedden ) 15.00 6rfra

aMhtraszolosi Koziis dnkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendeltsdg6nek tan6cskoz6 term6be

osszehivom ( 3066 Cserh6tszentivSn, Kossuth utca 1. ).

Napirendi iavaslat:

1. Javaslat az Als6told, Bokor, Cserh6tszentiv6n, Felsotold, Gar6b 6s Kutas6

0nkorm6nyzatok k<izcis tulajdondban l6vo Als6toldi 66ll hrsz-ri kivett 6voda

megnevezdsti, tertlet ingatlan 6rtdkesit6s6re.

Javaslat a Kossuth utca 1. szim alatti az onkorm6nyzat tulajdon6ban l6v6 hivatal 6piilet6nek

fehijit6s6ra.
Eloterjesao: Siraky Attila polg6rmester

Megj elen6s6re, aktiv kozremtikcjd6s6re feltetlen sz6mitok.

Cserh6tszentiv6n, 2017 . fryrllis 27 .
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JELENLETI IV

Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. m6jus 2. napjin megtartott iil6s6re

Siraky Attila polgSrmester

Lord Eszter alpolgiirmester

Bal6s Istv6n Andr6s k6pviselo

B6nyey Zsolt k6pvisel6

CservolgyiZoltinBarnabis k6pviselo

Tani{cskoz6si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6g r6sz6rol megielent:



t-uht'w *NMI

cspnuArszpNrlvAN xOzsnc oxxonuANyzarn
3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth irt 1.

T el.:32 1382-026, F ax:32 I 382-026,
E-mai I : csivan.korj e gyzoseg@gmail.com

A diint6s meghozatala egyszerii
szav azattobbs6get ig6nyel !

JAVASLAT
az Alsotold Toldi ut 20. (Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti -

tizleti (forgalomk6pes) - ingatlan tulajdonr6sz6nek
6rt6kesit6s6re.

K6sziilt: a K6pvisel<i-testiilct 2017. mhjus 2.-ai til6s6re.

El6terieszt6: Siraky Attila polg6rmester



Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Als6told Kozs6g Onkorm5nyzata 2016. november v6g6n thjlkoztatta Onkorm6nyzatunkat,

hogy az Als6told Toldi rit 20. (Hrsz.: 6611.) sz6m alatti Ovoda 6piilet6re aj6nlat lrkezett.
Als6told Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselotestiilete felhatalmazta a polgSrmestert a

sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

2016. december 2.-6n az erintetl onkorm6nyzatokpolghrmesterei kozos megbesz6l6st tartottak

a Szurdokpiispoki Koztis Hivatal Als6toldi- Kozfurdi Kirendelts6g6n, ahol tolm6csolt6k a

k6pvisel6testi.iletek ekizetes egyet6rt6s6t az Als6told Toldi itt20. (Hrsz.: 6611.) szhm alatti

ingatlan 6rt6kesit6s6vel.

A megbizds alaplSn az 6rt6kbecsl6st az UTKATASZTER Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit

8 - Laczk6n6 D6nes Orsolya ingatlan 6rtekbecslci /IN- 12-148/ kozremtikod6s6vel- k6szitette

el.Az lrtlktanirsitvSny alapjln Als6told Toldi rit 20. (Hrsz.: 66ll.) szfim alatti ingatlan piaci

forgalmi 6rt6ke: 12.400.000.- Ft , azaz tizenkett6milli6-n6gyszizezer -00/100 forint.
/ A FORGALMI ERTEKBECSLES az el1teriesztds 2. es 3. szdmu meltdklete./

A sz6nd6knyilatkozatot Franka J6zsef a FRANKA 2000 KFT tigyvezet6je 2017. fiprilis 24.-6n

megkiildte az onkorm|nyzatnak. A sz6nddknyilatkozat szerint Franka Jozsef 3069

Als6told Bableves puszta hrsz:718. sz. alatti lakos, 6s a Franka 2000 Kft 3060

P6szt6 F6 rit 54. (ad6sz1m: 11980456-2-12 iigyvezet6ie: Franka J6zsef) r6sz6re

'/z - lz tulajdoni r6sz ardnyban kiv6nja megv5sdrolni /A szdnd4hryilatkozat az

elriterj esztds I.szdmil mell6klete./

A FRANKA 2000 KFT iigyvezetoje 2017. ilprilis 24.-6n megktildte az ATLATHATOSAGI

NYILATKOZAT -ot a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201l. 6vi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. $ (1) bek. 1.

a) pontj6ban meghat6rozonak 6rtelm6ben.l Az ,{ftAfn,efOS,,{Ct NYILATKOZAT

elriterj esztds 4. szdmil mell,lklete./

A fentiek alapjdn minden feltdtel adoff, hogy a K6pvisel6-test0let dcjntson az Als6told Toldi

itt20. (Hrsz.: 6611.) szhm alatti ingatlan tulajdoni r6sz6nek 6rt6kesit6s6rol.

Az ingatlan tulaj donj o gi helyzete a Foldhivatali nyilvSntart6s szerint :

Af sotold Kozs6g Onkorm6ny zata 431 180-ad r6sz,
Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata 681 180-ad r6sz,

Cse rh 6tsze ntive n Kozs6g Onkorm6ny zata 15/1 8 0-ad r6sz,
Fels6told Kozs6g Onkorm6ny zata 241 180-ad r6sz,
Gar6b Kozseg Onkormdnyzata 15/180-ad r6sz,
Kutas6 Kozs6g Onkorm6nyzata 15/180'ad r6sz.

/ A tulajdoni lap masolata az ekiterjesztes 5. szdmu mell1klete. Az ingatlan tdrkepmdsolata az

elriterjesztes 6. szdmu mell2klete. /



A fentiek 6rtelm6ben az ingatlan 6ft6kesit6sebol eredoen 1.033.333.- Ft azaz
egymilli6harminchdromezer-hiromsz6zharminchdrom forint illeti meg az

onkorm6nyzatot.

Az onkorminyzat vagyon6r'61 es a vagyongazd6lkodfs szab|lyair6l sz6l6 312013. (V.24.)

onkorm6nyzati rendelet 11 $ (3) b) pontja 6rtelm6ben, a k6pviseki-testiilet hatriskor6be

tartoznak az ingatlan elidegenit6se 6s v6s6rl6sa.

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tiirv6ny az iinkorminyzati vagyonr6l az

al6bbiak szerint rendelkezik:

14. S (1) Amennyiben torveny a helyi dnkonnanyzat feladatdt mds helyi onkormdnyzat

feladatakdnt vagy dllami feladatkdnt, illetve dllami feladatot helyi dnkormdnyzat feladatakdnt
dllapit meg, a feladat elldtdsdt kozvetlentil szolgdlo 6s ahhoz szlilcseges helyi dnkormdnyzati,
illetve dllami vagyonnak a Jbladatot dnevrj rdszdre tortinci tulajdonba addsa nyilvantartdsi
erttken valo dtvezetessel, ingtenesen tdrtdnik. Ez a rendelkezds arca az esetre is vonatkozik,
ha az dllam vagy az dnkormdnyzat a kdzfeladat r,!sz,!t ktpezd feladatot ad at, es ennek a

feladatnak az elldtdsdt krizvetleniil szolgdl6 es ahhoz sziiksdges vagyonelem tulajdonjoga
kertil in gy ene s en dtrult az ds r a.

(2) Helyi i5nkormdnyzat tulajdondban I6v6 ingatlan 6rt6kesft6se esefdn - a (3)-
(4) bekezddsben foglalt kivetellel - az dllamot minden mds jogosultat megelSz6
elSvdsdrldsi jog illeti meg. Ezen jogosultsdg az allamot osztott tulajdon esetdn az Lpiilet
tulajdonosanak a fdldre, illetve a fdld tulajdonosanak az 2piiletre fenndllo elSvdsarlasi jogdt
megelcizden illeti meg.

(3) A lakdsok 6s helyis,lgek berletere, valamint az elidegen[tdsiikre vonatkozo egtes
szabdlyokrol sz6lo tdrvdny szerinti volt allami (tanacsi) 6s dnkormdnyzati berlakdsok
esetdben az dllam ekivdsdrldsijoga a lakdsban eki

a) btrki;
b) btrlftdrs;
c) tdrsberki;
d) az a)-c) pontbanfelsoroltak hozzdjdrulasdval, azok egyenes agi rokona, valamint orokbe

fogadott gtermeke
elrivdsdrldsi jogdt koveti, kivdve a kulturdlis ordkseg vddelmerril sz6l6 torvenyben megjelolt
hat6sdg dltal gtakorolt elcivdsdrlasi jogot, amely megekizi az a)-d) pont szerinti szemilyek
elcivdsdrldsi jogdt.

(4) A (2) bekezdes rendelkezestt nem kell alkalmazni a 13. $ (I) bekezddse szerint
meghatdrozott 6rt6khatdr 20o%-dt el nem erd 1rtekii ingatlan ertekesitese esetdn.

(5) Az elSvdsdrldsi jog gyakorol1sdra kiilon torvdnyben meghatarozott szerv -
amennyiben tdrv,lny a nyilatkozatteteli hatdridrire vonatkoz6an elterrien nem rendelkezik - az
dtruhdzds valamennyi l4nyeges elemdt tartalmaz1 ajanlat vagy az elovdsdrldsi jog
jogosultjaval szemben mdg hati1lyba nem l6pett a nemzeti vagyon 6rtdkesft6s6re
irdnyulo szerzSd€s r6sz6re tdrt6n6 megkAld*stSl szdmitott 35 napon betiil
nyilatkozik, hogy kfvdn-e 6lni el6vdsdrldsi jogdval az dllam nev6ben. A 35 napos
hatdriddt az ajdnlat vagy a szerzddbs szemelyes dtadasa esetbn az dtadds igazolt napjat6l,
postai kiildemeny esetdn a kiildemdny feladdsdnak igazolt napjdtol kell szdmltani. A hatdridri
e lmulas ztds a j o gvesztci.

15. S A jelen tdrvdny rendelkez,lseibe iitkrjzd szerzrjdes, mds jogilg,,let vagy rendelkezds
semmis.



A fentiek figyelembev6tel6vel a szerzcid6s hatiilyba l6p6se elott meg kell keresni a Magyar

Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt.-t (Cim: 1133 Budapest, Pozsonyi rit 56. Telefon: +36 1 237-4400

Fax: +36 | 237-4100) az elovirsitrl6si jog rendez6se kapcs6n.

Kerem a K6pviselo-testiiletet, hogy az eliiterjeszt6st vitassa meg, 6s a hatfuozati javaslat

6rtelm6ben hozza mes dont6s6t.

Cserh6tszentivin,20lT . fipt''lis 27 .

Siraky Attila

polg6rmester



HATAROZATI JAVASLAT

Cserhiltszentiv6n Kozseg 0nkormdnyzatinak Kepviselci-testiilete megismerte 6s megt6rgyalta

az Afsotold Toldi tt 20. (Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti ingatlan 6rt6kesit6s6vel kapcsolatos

e lriterj e szt6st 6 s az al6bb i hat6r ozatot hozza'.

1./ Cserh6tszentiviln Ktizs6g Onkormiinyzala - mint 15/180-ad r6szben tulajdonost6rs-
az Als6told Toldi Ut 20. (Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti ingatlan elovdsiirl6si jog6rol -

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo+esti.iletenek 312013. (V.24.)

onkorm6nyzati rendeletdnek - az onkorm6nyzat vagyoniir6l 6s a vagyongazd6lkod6s

szabiiyatr6l - (tovabbiakban: Vagyonrendelet.) I 1. $ (3) b) pontja 6rtelm6ben - lemond, es

egyet6rt az ingatlan 6rt6kesit6s6vel 12.400.000.- Ft, azaz tizenkett6milli6-
n6gysz6zezer -00/100 forint elad6si 6ron Franka Jozsef 3069 Als6told Bableves
puszta hrsz:718. sz. alatti lakos, 6s a Franka 2000 Kft 3060 P6szt6 F6 tit 54.

(ad6sziim: 11980456-2-12 iigyvezet6je: Franka J6zsef) r6sz6re '/" - f, tulajdoni
r6sz ar6nyban.

2.1 Az 1. pontban szereplo 6rt6kbecsl6sben meghatirozott osszegbol a tulajdonosi ar6ny

6rtelm6ben 1.033.333.- Ft azaz egym illi6-harminch6romezer-
h 5 roszdzh a rm i n ch 6rom fo ri nt illeti meg az onkorm6ny zatot.

3.1 Azingatlan ad6sv6tel6vel kapcsolatos iigyv6di 6s foldhivatali kolts6geket a leendo vevo

viseli, amely tartalmazza a Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. iigyv6d 6ltal toft6no megkeres6s6t is.

4./ A teljes v6tel6r megfizet6se szerzod6s hatrllyba l6p6s6t kijvetoen 6tutal6ssal tort6nik.

5./ A K6pviseki-testiilet felhatalmazza aPolgSrmestert a Vagyonrendelet. 11.$ (3) bekezd6s

b) pontja 6rtelm6ben az ad|sv1teli szerzod6s al|irhsina.

6. /A dont6srol a veteli sz6ndekot bejelentoket valamint a tulajdonost6rs onkormdnyzatokat

6rtesiteni kell.

Hat6rid6: drtelem szerint, 1ll. az6. pontn6l 5 napon beliil

Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

Cserh6tszentlin,20lT . itprllis 27 .

Siraky Attila

polg6rmester

A hat6rozati javaslat tiirv6nyes!

dr. Turza Csaba J6zsef

jegyz6



Az el6terjeszt6s 1. s{qu mS}l€KgJg*

(1.-x, r l-,>r-r:5 iinyzirl.i t I ivat:ll
A ls6rottli- Koz6rdi {tt"ldetts"8

SZANDEKFI'YILATKOZ,AT

iMunkanaPl6 sz.:

Alulirott Franlia Jozsef 3069 Alsotold Bableves puszta brsz:"l18. sz. alatti lakos,6s a Franka

2000 Kft 3060 P6szt6 F6 0t 54. (adoszdm: 11980456-2-T2 ngyvezetoje: Franka Jozsef)

szind6k6t nytlatkozza, hogy az elsotola roldi utca 20. sz6m alatti 6piiletet (hrsz: 66/1)

m egr,6s 6ro ln-i kiv6nj a % - i ar inyban a tulaj dono s onkorrn6'yz atokt6l.

Kerem a tisztelt k6pvisel6-testiiletet, jelezzek eladasi szAndekukat. Nz irr megegyez6s alapj6n

kertil kialakit6sra

Als6told, 2017.04.20-

Franka 2000 Kft
Franka J6zsef

( t,lry
rna-rure12000 

KFT

^#i;Htffi;il,;tii,
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FORGALMI ERTEKBECSLES

k6sztilt:

3069 Als6told, Toldi 0t 20.

beltenilet HRSZ:66/1
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Als6told, belteriileten 16v6,

6 6 I 1, hr sz-u kivett 6voda me gnevez6sti, teri.ilet
ingatlan forgalmi 6rt6kbecsl6s6hez

Az ertekbecsl6st Laczk6n6 D6nes Orsolya -lJtkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8. -
k6szitette.

Az 6rtekbecsl6sben kozremiikod<! munkat6rs:

L^-,L*) t>-* =-\_{5-
Laczk6n6 D6nes Orsolya

ingatlan drtekbecsl6
IN-12-184

I. BEVEZETES
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I.3. BEVEZETES

A LEGFONTOSABB TfNYNT ES ERTEKELESI
EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

A MEGBiZAS TANCYA
Az 6rt6kelt ingatlan megnevez6se

AZ INGATLAN CiMB ES AZONOSiTASA
Telepiil6s (v6ros, keri.ilet)
Utca.hiuszitm
Helyrajzi szilm:

TULAJDOI\rvISZONYOK

Tulajdonos neve
Tulajdoni h6nyad

A tulaj doni hely zetl for galomk6pes s6 g

ert6kel6se

AZ INGATLAN FOBB JF,LLF-M.ZOI
Az ingatlan teriilet

Kozmiiell6totts6ga

Als6told
Toldi ft 20.
belteriilet

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6 nyzata
r 5/1 80

Fels6told Kozs6g Onkorm6ny zata 24 I 180

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata 151180

Kutas6 Kozs6g Onkorm6nyzata 1 5/l 80

Als6told Ktizs6g Onkorm5nyz ata 43 I | 80

Bokor Krizs6g Onkorm6nyzata 68/1 80

forgalomk6pes

3836m2

viz,vlllany, girz
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I.2. ERTEKTANUSiTVANY

Als6told, beltertileten l6vo,
6 6 I l, hr sz-u kivett 6voda me gnev ez1sii, teriil et

ingatlan forgalmi 6rt6kbecsl6s6hez

Az lrtlkmeg|llapitils t6teles r€szletezeslt, a helyszini szemle eredm6ny6t, az 6,rteknovel6 6s

ert6kcsijkkent<i t6nyez<ik felsorol6sit 6s az 6rtdkkomponensek meghat|roz6siit a r6szletes 6rt6kel5
leir6s tartalmazza.

Jelen 6rt6ktanirsiw6nyban szereplo osszefoglal6 6rtek re6lisan becsiilt forgalmi 6rt6ken alapul,
figyelembe v6ve a hasonl6 ingatlanok eseteben a piacon t6nylegesen realiz6l6d6 tulajdonjog
6rt6kesit6sek adatait is.

All6sfoglal6saink, kovetkezteteseink 6s szakszerti elemz6siink elfogulatlanok. A jelent6sben

foglalt ingatlannal kapcsolatban nincsenek szem6lyes 6rdekelts6geink, p6rtatlans6gunkat
semmi sem befolySsolja.

A jelen ingatlan 6rt6kel6s thrgy!fik1pezo ingatlanok piaci forgalmi 6rteke 2016. november6ben:

12.400.000.-Ft,
az^z tizenegymilli6- n6gyszfzezer- 00/100 forint.

A jelen 6rt6ktanirsiw6nyban szerepl<5 osszeg 180 napig 6rv6nyes, ezen idoszak eltelte ut6n feliil
kell vizsg6lni, aktualiz6lni kell.

Salg6tarj6n, 2016. december 2.

t--{:,.-j, L}*--\*.*(_.\
Laczk6nt D6nes Orsolya

ingatlan 6rt6kbecsl6
rN-12-184
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II. A MEGBIZAS

II.1. A MEGBIZAS TARGYA

Alsotold Kozs6g Onkorm6nyzata- 3069 Als6told, Szabads6g ut 6. -megrendel6s6re forgalmi

6rt6kbecsl6st k6szitiink Als6told belteriileten l6vo 66lI hrsz-ir 6voda megnevez6sti teriiletre.

il.2. A MEGBIZAS CnUa:

Az efiekercs a teriiletr6sz 6rt6kesit6s6hez k6szi.ilt, c6lja az ingatlan val6s piaci 6rt6kdnek

meghathrozdsa.

A szakv6lem6ny a megbiz6snak megfelel6en k6sziilt el 2 pld-ban.

Az eftlkbecsl6s csak atflrgyi ingatlanra terjed ki.

Az 6rtdkelo feladata az ingatlan ert6keit rogzito szakvdlem6ny ossze6llitSsa, a rendelkez6sre 6116,

illetve feltal6lhat6 inform6ci6k alapjfin.

II.3. ALAPELVEK, DOKUMENTUMKE ZELES, KORLATO ZO FELTIfTTELEK

Az ertekells sor6n figyelembe vettiik a vagyon6rt6kel6sre vonatkoz6 6ltalSnos szab6lyokat,

eloirSsokat, kiilonos tekintettel a 25 / 1997 .(VIII. 1 .) PM rendeletre.

Az 6rtdkel6s a Megbiz6 iltal szolgSltatott adatok, dokumentumok 6s a helyszini bej6r6s sor6n

szemrev6telez6ssel meg6llapitott t6nyek alapl6n k6szilt.

A szemrev6telez6s sor6n potenci6lisan vesz6lyes anyagok el6fordul6sSval nem tal6lkoztunk.
El6fordul6sukat a helyszinen l6tottak sem indokolj6k. Nem vSllalunk felel6ss6get az esetlegesen

rejtetten ekifordul6 vesz6lyes anyagok - olaj, azbeszt, savak, m6s vesz6lyes anyagok - jelenl6t66rt.

A vesz6lyes anyagok jelenl6te befolyrisolhatja az ingatlan forgalmi 6rteket.

Az ert6kel6s t6rgy6t mint tiszta tulajdonir, forgalomk6pes 6s tehermentes ingatlant 6rt6keljiik a
helyszini szemle id<ipontj5ban megismert 6llapot6ban.
Semmilyen jogi termeszetti iigyben felel6ss6get nem v6llalunk.
Nem folytattunk vizsg6latot az 6rt6kelt vagyoffa vonatkoz6 jogcimmel, sem pedig a vele szemben

fenn6ll6 kotelezetts6gekkel kapcsolatosan. Az 6rt6kel6s felt6telezi, hacsak err6l ki.il6n emlit6st

nem tesznek, hogy a tulajdonosi ig6ny 6rv6nyes, a tulajdonjogok megfelel<lek 6s ert6kesithet<iek,

valamint nincsenek olyan megktit6sek, amelyek egyszeni elj6r6ssal ne lenn6nek trsztinhat6k.

Jelen vagyon6rt6kel6sben felhasznAlt, a foldteriilet 6s az lpitmlny m6ret6re vonatkoz6 adatokat 6s

egy6b leirfsokat a megbiz6 szolg6ltatta.
Minden, sz6munkra megadott inform6ci6t megbizhat6nak tekintettiink, de valodis6guk6rt nem

v6llalunk felel6ss6get. Nem vdllalunk felel<iss6get azon adatok6rt, amelyeket a tulajdonos tudott,

de az lrtlkeltj nem kapott meg.

Az ingatlan 6rt6kbecsl6s mell6kletek6nt becsatolt iratok, t6rk6pek 6s alaprajzok csak a bemutat6s

t6ny6t szolg6lj6k.

A szakv6lem6nyben kozzltett 6rt6kek az ittvlzolt felt6telez6seken alapulnak es kizit6lag az itt
me ghatfir ozott felhaszndl6s i c6lra erv6nye s.

Az 6rtekkel kapcsolatban kifejtett kovetkeztet6sek 6s v6lem6nyek 6rv6nyess6g6nek id6tartam6t
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jelent6siinkben felti.intetti.rk. A kifejtett vdlem6ny ahazat piacgazdas|gnak a fenti id<lpontban

fenn6llo helyzet6n 6s az akkor 6rv6nyes forint-v6s6rl6er5n alapul.

Jogi term6szeluvizsghlatot nem folytattunk, azingatlan forgalomk6pess6g6nek jogi eredehi
korl6toz6sfir6 I nincs tudom6sunk.

A szak6rt6 jelen 6rt6kel6s kapcs6n kiz|r6lag aMegbiz6 fele Iartozlk feleloss6ggel, harmadik
szem6ly fel6 kotelezetts6g nem terheli.

Jelen 6rt6kel6s 2 eredeti, egymiissal megegyez6 p6ld6nyban kesziilt, amelynek 2 plldinya a

Megbiz6t illeti.
Az 6rt1kel6s teljes eg6szk6nt kezelendo, ebb6l brirmely rlszt kiragadva, onSll6an 6rtelmezni,
hasznositani, illetve publik6lni a Szak6rto irdsbeli hozzij|rulilsa n6lkiil nem lehet.
Az 6rtekel6s kiz6r6lag a II.2. pontban meghat|rozott c6lb61 haszn6lhat6 fel.

Szak6rto kijelenti, hogy a rendelkez6s6re bocs6tott dokumentumokat, adatokat 6s inform6ci6kat
iizleti titokk6nt kezeli 6s tudom6sul veszi, holy azokat harmadik f6l r6sz6re csak a Megbiz6
el6zetes irisbeli hozz|jilrulits6val adhatj a ki.

Elemz6siink elk6szit6se sor6n sz6beli 6s ir6sbeli inform6ci6kat kaptunk. Ezen adatok helyess6g6t
ellen6rz6s n6lkirl elfogadtuk. Nem v6llalunk feleloss6get a m5sok 6ltal szolg6ltatott 6s

megbizhat6nak tartott inform6ci6k6rt.

II.4. AZERTEKELES ID6BELI HATALYA

Az 6rt6ke16s idoponda 2016. december. A gazdasrigi, jogi felt6telek 6s piaci viszonyok eklre kelkj
pontossiiggal nem prognosztiziilhato v6ltoz6sai m6dosithatj6k illetve 6rvenytelenithetik a szak6rtoi
v6lem6ny vonatkoz6 meg6llapit6sait. Ez1rt az ingatlan 6rt6ket befolydsol6 koriilm6nyekben be6ll6
l6nyeges v6ltoz6s eseten a megadott 6rt6k feliilvrzsgillata szi.iks6gesse v6lhat. Az 6rt5kel6si jelent6s

I 80 napig 6rv6nyes.

II.5. AZ INGATLANERTf KBLESI ELJARAS

Az ingatlan6rt6kel6s a piaci forgalmi 6rt6k meghatirozhsfira ir6nyul, 6s az 6rt6kel6si feladatok
megoldSs6ra alkalmazott elj6r6s nem nagyon t6r el a ktilonboz6 6rt6kel6si m6dszerek eset6ben.
Az ingatlan 6rt6k6nek meghat6rozilshhoz hagyomr[nyosan h6rom kiilcinboz6 megkozelit6s
alkalmazhat6. Ezek ahozamszhmitSson, a piaci osszehasonlit6son 6s az irjrael66llit6si ktilts6gen
alapul6 m6dszerek.
A vagyon6rt6kel6si feladat jelleg6t 6s a megbiz6s c6lj6t figyelembe v6ve, a piaci osszehasonlit6son
alapul6 m6dszer segits6gdvelhatitrozzlkmeg az ingatlan piaci forgalmi 6rt6k6t.

II.6. A PIACI ERTEK DEFINfCI6JA

Az alegval6sziniibb 6r, amelyet egy bizonyos id6pontban, k6szp6nzben, k6szp6nzzel egyenlrt1lcu
egy6b 6rt6kben, vagy miis, pontosan meghathrozott felt6telek mellett kapni lehet egy
meghatirozott vagyoni jog6rt, miut6n az lsszeri ideig szerepelt egy versenyfelt6telek kozott
miikod6 piacon, olyan koriilmenyek kozott, amelyek minden felt6teliikben eleget tesznek a korrekt
elad6s felt6teleinek es azizlet egy megfontolt, a koriilm6nyeket ismero, onmaga nev6ben elj6r6 6s
szabad elhatbrozilsb6l cselekvri elad6 6s vevo kozottjon l6tre.



tkataszter Bt.3l00 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.

Tel: F ax: 3217 43-251, E-mail:

II.7. F.LoZMENYEK

Az ingatlan forgalmi 6rt6k6nek rneghatfirozdsihoz 2016. novernber h6napban helyszini szeml6t
tartottunk.

Az ingatlan alapteriilet6re vonatkoz6 adatokat a Megbiz6 a rendelkez6siinkre bocs6totta.

II.8. A FELADAT MBGHATANOZASN

A Megbiz6 az ingatlanforgalmi szakv6lem6nnyel szemben az alitbbi tartalmi kovetelm6nyeket
lSmasztotta:
- az ingatlan piack6pesseg6nek felt6r6sa
- az ingatlan alaptertilet6re vonatkoz6 adatok felsorol6sa
- a tertilet jellemz6se

- kozmiiel l6totts6g, a ko zmtie lli ths hely zetlndk i smertet6s e

- a kornydk infrastrulctur6lis ellilt6s6nak bemutatSsa

- hasznosithat6s6g
- piaci forgalmi 6rt6k meghathrozisa
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III. AZ INGATLAN ISMERTETESE

III.I. AZ INGATLAN FEKVf SE. KORNYEZETE

Alsotold kozsdg N6gr6d megy6ben a Cserh6t hegys6g sziv6ben fekszik. Szomsz6dos telepiil6sek:

Fels<itold, Cserli6tszentivSn, Gar6b. Kutas6.
A teleptil6s minden ingatlan6n el6rhet6 a vezetlkes iv6vizhfiozat, tov6bb6 a vezet6kes

gfuszolgilltatis.

III.2. A TELEPULf,S KOZINTEZMENYI ELLATOTTSAGA
Als6told kozsegnek megfelelo szintti intlzmlnyi ell6totts6ga van.

A telepiil6s kozpond6ban tal5lhat6 a Polgdrmesteri Hivatal, a Konyvtir Faluh6z, az orvosi rendel6,

6voda. 6ltal6nos iskola.

IIT.3 . AZ IN GATLAN ME GKO ZEL|TIJ.ET OSBCN

A Budapestt6l g0 km tiivols6gra l6vci kozsdg megkozelithetl az M3-as aut6p6ly6n 6s a 21-es

fciutr6l a2122 sz. liurtra kanyarodva. tov6bb6 Sz6cs6ny fel6l kozuton. A falunak vasritrillom6sa
nincsen.
A megye sz6khelyt6l Salg6tarj6nt6l40 km-re fekszik.

Az 6rt6kelt ingatlan a kbzs6g kozpontj6ban, a belteriileten helyezkedik el. A szomsz6dos

ingatlanok lak6in gatlank6nt hasznositottak.

TIT.4. AZ INGATLAN TOZNAUVESiTETTSEGE

Az ingatlan kozmtivekkel ell6tott.
Az ingatlan szilSrd burkolatu riton megkozelithet6.
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IV. AZ EPULET TBINASA:

Az eptlet cime:

Az utols6 felirjit6s 6ve

Alapoz6sa:

Ydzszerkezete:

Fod6mszerkezete:

Tet6szerkezete:

Ki.ils6 feliiletek:

Kozmtiellitotts6ga:

3069 Als6told, Toldi tfi20.

tdgla, beton

tbglafalazattal

fa szerkezetti

fa szerkezetti nyeregteto, cser6p h6jal6s

nemes vakolat

viz, vlllany, girz, szennyviz

Helyis69 Padl6burkolat Min6sit6s Falfeliilet Min6sit6s
Alapteriilet

tm2l

I parketta felfjitand6 festett fehijitand6 95

2. pvc
felirjitand6 festett felirjitand6

t2

3. pvc
felirjitand6 festett fehijitand6

29

4. pvc
fehijitand6 festett felirjitand6

15,5

5. pvc
felfjitand6 festett felirjitand6

9

6. k6
felirjitand6 csempe felirjitand6

42

1. parketta
felirjitand6 festett fehijitand6

58

8. pvc
fehijitand6 festett felfjitand6

29

9.
k6 fehijitand6 csemp6zett felijitand6

A-

10.
k6 feltjitand6 csemp6zett felirjitand6

l0

1l
k6 fehijitand6 festett felirjitand6

9
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12.
pvc fehijitand6 festett felujitand6

AT

13.
pvc felirjitand6 festett felirjitand6

5

t+.
pvc fehijitand6 festett fehijitand6

7

15.
pvc felfjitand6 festett fehijitand6

12

16.
pvc felirjitand6 festett felirjitand6

6

17.
pvc fehijitand6 festett felirjitand6

7

18.
pvc fehijitand6 festett felfjitand6

1

19.
k6 fehijitand6 festett feltjitand6

l8

Ierasz
k6 felirjitand6 felirjitand6

28/20

plnce
fbld fehijitand6 fehijitand6

1t20

Osszesen: 385
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4.1. TERMESZETBENI LEiRAS. HELYISEGLELTAR" MUSZAKI LEiRAS

Az ingatlanismertet6se:

F Nyil6sz6r6k: fa szerkezetti nem hoszigetelt iivegezdsri nyililszfirok illetve fa szerkezefri

belteri ajt6k. A bej6rati ajt6k fa ablakos.

osszkomfortos, a f[it6s elektromos a melegviz ell6t6st villanybojler biztositja. Az ingatlan

6llapota felirjitand6. Az elmirlt 6vekben jelentosebb felfjit6s nem tort6nt.
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V.1. Osszehasonlit6 adatok:

Ert6kel6siink sorin iisszehasonlit6 adatk6nt vettiik figyelembe

Az ingatlan becsi.ilt forgalmi 6rt6k6nek meghat6roz6sdn6l figyelembe vettiik az alilbbi t6nyez6ket:
- tulajdonjog
- helyszini bej6r6s tapasrtalatai
- a kozelmirltban realiz6lt piaci 6rak
- 6rt6knovel6 tenyez6k
- 6rt6kcsokkent6 t6nvez6k

Ert6knovel6 t6nyezok: - on6llo helyrajzi sz6mmal ell6tott tel(k)ek
- mtivelt, rendben tartott
- szil6rd irton megkozelithet6
- bekeritett

Ert6kcsokkent6 t6nyezrlk:
- kozmtivek hi6nya

V.2. A PIACI ADATOK ELEMZESEN ALAPULO ERTEKELES

Figyelemmel az 6rt1kelend6 ingatlan saj6tossflgfua, tov6bb6 az 6rt1kel6s c6l1fua az

6rt6kel6si gyakorlatban haszn6lt elj6r6sok koziil a piaci adatok osszehasonlit6 elemz6s6re
6piil6 m6dszert alkalm aztuk.

Piaci adatok iisszehasonlit6 elemz6s6re 6piil6 m6dszer olyan elj6r6s, rnelynek sor6n az ert6kel6st
v6grehajt6 szaklrtl az 6rt6kelendri ingatlan elemeit osszehasonlitja az adott k<irzetben a

kozelmriltban 6rt6kesitett vagy 6rt6kesit6sre felaj6nlott ingatlanok param6tereivel, majd elvtgzi az
elt6r6sek alapjhn sztks6ges kiigazit6sokat. Min6l k<jzvetlenebb osszehasonlit6sra nyilik lehet<1s6g,

ann6l pontosabb a becs6rt6k.

A piaci osszehasonlit6 adatokon alapul6 m6dszer f6 l6p6sei:

1 . Alaphalm az kiv iiaszthsa
Az iisszehasonlit6 vizsg6latokat egy olyan alaphalmazban kell elv6gezni, melyek foldrajzi
elhelyezked6se, az ingatlanok tipusa a vizsg6lt ingatlan6val megegyezik. A sz6ls6 6rt6keket
figyelmen kivtil hagyj uk.

2. Osszehasonlit6sra alkalmas ingatlanok kiv6laszt6sa, adatainak elemzdse
Csak azonos 6rt6kform6kat 6s azonos jogokat szabad osszehasonlitani, illetve a kiilonboz6
6rt6kform6k 6s jogok koz<jtt korrekci6s t6nyez6ket kell alkalmazni.
Az osszehasonlitand6 6rakat Af'e nettil kell figyelembe venni

3. Fajlagos alap6rt6k meghat6roz6sa
Ez a fajlagos alap6rt6k 6ltal6ban teriiletre, nlgyzetmlterre vetitve alkalmazhat6.

4. Ert6km6dosit6 t6nvez<ik elemz6se
Ert6km6dosit6 t6niez6k6nt olyan jelent6s, 6rt6ket befoly6sol6 t6nyez6vehet6 fel, amely az
osszehasonlit6 adatok alaphalmaz6ra nem jellemzo
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Az alihbiakat minden esetben vizss6lni kell,:- miiszaki szempontok
- lpitlszeti szempontok
- haszn6lati szempontok
- telek-adotts6gok
- infrastruktura
- kornyezeti szempontok
- alternativ hasznosit6s szempontjai
jogi szempontok hat6s6gi szab|lyozds

5. Fajlagos alap6rt6k m6dositSsa, fajlagos 6rt6k sz6mit6sa
Az 6rt6ket jelentcisen m6dosit6 tlnyezok sz6mszeriisit6se, a fajlagos 6rt6k m6dosit6sa

6. V6gs6 6rt6kszdmitilsaafajlagos6rt6k6s azingatlanm6ret6nek szorzataklnt
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V.3. A TEROLET ERTEKE

Osszehasonlito adatok:

Ert6kel6si.ink sor6n osszehasonlit6 adatk6nt vettirk figyelembe

t./
http : / I ingatlan. com/s al gotarj an-

zagyvarona/eladotintezmeny/iskola/nograd*megye+salgotarjan+zagyva+ut+9/21915603

Salg6tarj6n , Zagyvautca 9. szam alattl6v6, volt B6tki J6zsef 6ltal6nos iskola 6piilet.

Helyrajzi szLm:878614
Telek m6rete: 3636 nm
Epiilet m6rete: Pince Ca:500 nm, Fiildszint Ca: 500 nm, I. emelet Ca: 500 nm osszesen 1500 nm,

tov6bb6 a tet<it6r bedpithet6.

Epiilet iilapota : Fehijitand6
Jenlegi 6llapot : Szerkezetk6sz 6piiletnek mondhat6
Kozmti: Viz, Villany Csatoma ,GAz.

Irhnyhr:22.000.000 Ft

2./
http : / I ingatlan. com/szecseny/elado+vende glato/etterem-

vende glo/no grad*me gye+szecsen y / 225 69 27 |

Sz6cs6ny kozpond6ban egy 2001-ben 6pnlt magastetos, t1gla szerkeze{i, melegkonyh6s

tev6kenys6ghez bels<i kialakitissal, kiszolg6l6 helys6gek megl6t6vel, egy 120 nm-es, tehermentes

vend6gl6t6 egys6g, ami ptzz1iak6nt funkcion6lt, de brirmikor njb6l beiizemeltethet<i, de lak6sc6lir

6talakit6s is konnyen megoldhat6. Az Epiilet bej6rata krizvetlen utcafronti, amelyen 6t az

iizlethelyis6gbe jutunk. Az ingatlan irsszkozmtives.

k6ny5r:23.000.000 -Ft

3./

http://www.ineatlanbazar.hu/HU/Romhany-Retsae-kisterseg-insatlan-uzleti-insatlan-280-m2-
13900000-Ft/9178015

Kivi.il, beliil sz6pen felirjitott, berendezett vend6gl6t6egys6g, Romh6ny k6zpontj6ban, ft5irt mellett,
kitiin6 helyen.

bdnytr:l3.900.000 -Ft

A piaci osszehasonlit6 adatokon alapul6 megkozelit6ssel meghatfirozott 6rt6k kerekitve:



iltkataszter Bt. 3100 Salg6tarjdn, Szerpentin rit 8.
Tel;2015822 F axz 3217 43-251, E-mait: denesorsi

': ,: ..1

Adat jollgg. er{6kelt InEatlan A lngallan kfndlall Ar B Ingatlan kindlati dr C Ingaflan I |(tnatatt ar

S.l{t hlrdolds llhk c 2016 2016
h tto;//www.ineattanbanhufiGGi
ienV-szecsenv-t(isleisee.in6tlr."','litr 2016

[$!.lLw.!ry-iir.4!]arlLa-r-
ar.hu/HU/Romh:rnv-

ln!4Uan:22!:m2:I0A0Ooo.
it6az6m 3069 3100 3170

Telepii16s SaigOtarjdn Sz6cs6ry

Kdzteriil6t n.ve ToHi nt 20. beltoiiit6l belle(ilel BelterLilel

Telek ter0lete 3 836 m2
1 m2

Reduk6lt alapteri:lel 385 m2 220 62 lm2

Jelleru6k

Alsdlold kdzpontjdban,

dllapot0, 66szkomfod06
6pnbt

6ltapd0; konf!rtos dpiilat dsvkomfodos dpLil€t
(ozp0ntj6ban, j6 miisaki Allapotu,
cisszkomloios dpulst

k6rnyezete rendezett

Ingallan clhclyezkcd6se Sllaqos dtligos ,tlagos atlagos
n mdsakl dllapota toiljitand6 rossz ki%lo

JsEladrsl/kln6latl er 22 000 000 Ft 23 000 000 F(
Klnelatl 4rllnflacl6 korrekc16

-150/.
Kii.nyozal, olholy.zked6s

-100/.
Eplt66 6vo
Alapteriilet
Telekmdret 10%

Miszaki 6llapot 5% -20%
Joqi iollog

Komtoa$okozat 20% -1lyo
Energetlkal besorol63

Korrlg6lt eladdsi/kln6lati dr 27 500 000 Ft 9 200 000 Ft 7 645 000 Ft
27 500 Fr 41 818 Ft 27 304 Fl

adatok silyozisa 0,33 0,34 0,33

Megneve!6! Rodukdlt ter0l€t €rt6k Ossze!6n
Ingatlan (100%{3 k6sziilts6gre vonatk0z6} forgalml

6iAl. 385 m2 32 3O3 FVm2 12 433 951 Fl

4 603 200 Ft

12 400 000 Fr

12 ,90 0.0 0 0.-Ft,
azuz tizenegymilli6-n6gys zizezer 00 /100 f orint.

$16rrttl

I
Ah6told

lnfragtaukttra

-l

6ts

EDDOI A leE( aneke 1 200 FUn2

,1frfr6rt6w4tr ooor6i6,g 6Slilltb6dtilVdffi.f, tkftdl.fdroalm I dfl6ldb 12 4A
k6:



Utkataszter 8t.3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8'

Faxt 3217 43-251, E-mail:

Ktilts6g alapir 6r6kel6s :

atrotota eelr snsz-r: neriuH xdriiti nLrpri iiitiaecitisi

m2lfm
5d5

10

10

Ft

000 Ft

%

200 000 Ft

60 000 Ft

180 000 Ft

80 000 Fr

24 000 Ft

84 600 Ft

188

4 635

22 149 200 Ft



Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.

Tel: F ax: 3217 43-251, E-mail:

Ert6kel6si m6dszerek eredm6nye:

HRSZ: 66/1 i elenleei 6rt6ke:

Alkalmazott szak6t6 m6dszer A m6dszerek eredm6nve Ft Ert6k viszonyok %o

Kolts6s elvii m6dszer 22.149.200 100

Piaci elvii m6dszer 12.400.000 83

Vdsleees val6s piaci drtik: r2.400.000

Az adott ingatlanpiaci bzektor jelenlegi piaci helyzete 6s tendencifi alapjfin a v6gleges piaci 6rt6ket

a piaci m6dszer eredm6nye alapjSn hat6roztuk meg.



Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.

Tcl: F ax:. 3217 43-251. E-mail: i@email.com

Mell6k-let:

homlokzat

homlokzat



lJtkataszter Bt.3100 Salg6tarjfn, Szerpentin rit 8.

T el: 20 I 5822-086, Fax: 32 17 43 -251, E-mail: dencso



Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.

T el; 201 5822-086, Fax: 3217 43-25I, E-mail: denesorsi@gmail.com



Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin tit 8.

T el: 20 | 5822-086, Fax : 32 | 7 43-251, E-mail : deneso rsi



Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjrin, Szerpentin rit 8.

T el: 20 I 5822-086. Fax: 32 I 7 43-251. E-mail:



Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.
T el: 20 I 5822-086, Fax: 3217 43-25L, E-mail: mail.com



Az el6terieszt6s 3. sz6mu mell6klete.

Bt !100 SeE6trrr{n, Szerpcntln 6t &
Fu: 32/743-251, Dnall:

r. tnrErcr,fsl BrzoNYiTvriNY
Ert6kel6s tdrqya: 3069 A1s6to1d Toldi rit 20. szfm slatti HRSZ 66ll ingatlan

Mecrendel6: Als6told Kdzs6g Onkormanyzata (3069 Als6told, Szabadsdg 6t

6,)

Ttrlajdonosok: CserMtszentivdnl(izs6gonkomdnlzat&15/l8O

Felsdtold K6zs6g Onkormdnyzata 241180

Gard! Kdzsdg dnkorm6nyzata 15/l 80

Kutas5 Kdzs€g Onkormdopata 15/180

Als6told K6zs6g dnkoffidlrata 4311 80

Bokor K6zs6g 0nkom6oyzat! 68/180

frt6ktecsl6: Lacz-k6n€ D6nes Onolya ingatlanforgalmi 6rtekbecsl6

ftkataszter Br (3100 Salg6tarj6n, Ffileki {t 39.)

(mobil: 0&20/582-2086)

Ert6kbecsl& c6ljg Piaci forgalmi drt6k megfutdroz6sa

frt€kbecsl€s m6dszcre: Piaci iisszehasonlit6 adatok elemzds6n alapul6 forgakni

ort6kel6ssel

A ueg{llapltott forgalmi drtdk:

A vizsgrilt ingatlan becstlt forgaluri 4rt6ke teher-, per- 6s igenymentmen

az drt6kel€s fordul6napj6r 12.400.000,-

azaz tizenkett6milli6-n65rudzezer FLt

Korldtoz{soh smelyek mellett a negdllapltott 6rt6k 6rv6nyes:

A helyszlni szemle meg6llapttfsait, az Crt6lcbecsles t&elos reszletez6set, az alkalmazott

konekci6s t6nyczdket jelen forgalmi 6rt6kbecsl6s tov6bbi fejezetei tartal-rnazzdk, melyd<kel

jelen 6rt6ktanrlsttvAny szoros cgys6ge{ alkof azok n6lk0l Crtelmezeso es felhasaAlfua nEm

megengedett.

Az 6rt6l.:becsl6s 180 napig €rv6nyes.

A helyszini szemle id6pontjr: 2016. december



BL 3100 Srlgotrrjin, Szcrprtrtltr 0t 8.

Az 6rt6kbecrl6s fel vizst{lrta: 2016. december dta az 6rt€kbccsl6shcz herznflt

dsszehasonlit6 illetve kdltsdg olapri 6rt6ket6shez hnsznAtt adatokban v6ltozds nem

t6rt€nt

Salg6tarj{n, 2017. {prilis 25.



meghatdrozott

BELFoLDIVAGY KULFOLDI JOGI SZEMELY, VAGY

JoGl sZEMEtytS€cGEL NEM RENDELKEZO GAZDALKOD6 szeRvezrrl RESZEnc

az iillamhdztartdsr6l szolo 2011. evi CXCV. tv. (Aht,) 41. 5 (6) bekezddsdben el6(rt

kote lezetts6g teljesit6s6 h ez.

Alulirott
N6v:

szi.ilet6skori nev:

anyja neve:

szii let€si helye, ideje:

mint a

szervezet neyq: . {f
sz6khelYe: 1ta'+*P

FRANI(A

ad6sz6ma: //3{o t'r 56-2Jl-
c6gjegyzekszitm I nyilvdntart6sba v6teli szdma: et: /z-o3--oc at'Ls

t6rv6nyes k6pvisel6je - polgiiri 6s b0ntet6jogi felel6ss6gem tudatdban - {gy nyilatkozom,

hogy az dltalam k6pviselt szervezet az Aht. 41. $ (6) bekezd6s6ben irtaknak megfelel, azaz a

lrvtv. 3. S (1) bek, 1. b.) pontja alapjdn 6tl6that6 szervezetnek min6siil, az al6bbiak szerint:

Az dltalam kepviselt szervezet olyan belfOldi vagy kulfoldi jogi szem6ly vagy jogi

szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazd6tkod6 szervezet, amely megfelel a k6vetkez6 egvlittes

felt6teleknek:

o) tulaldonosi szerkezete a p6nzmosds 6s a terrorizmus finansziroz6sa rnegel6z6s6r6l

6s megakadiilyozSsdr6t sz6l6 2007, 6vi cXXXVl. t6rv6ny (Pmt') szerint meghatdrozott

t6nyleges tulajdonosa megismerhet6, amelyet jelen nyilatkozat 1' pontiriban mutatok be

teljesk6r(en;

Az el6terjesztds 4. szimu mell6klete.

Ardrunr6sAetruylmrKozAT iil.rl*,...''e'szj
a nemzeti vagyonr6l szolo 20Lt.6vi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. I (1) bek.l}*-Fii.gntJa,h

@\rk2- .fuqwTS ,it S.-r

3060 pdszr6. F6
Ad6szdm: fiS-BO4v'r-f

l Gazddlkod6szervezet !- ^- ^-,,^.,irAc rz o'rrinai sazdasdei eeves0l6s, az eur6pai

Agazdas6gitdrsas6g,azeuropairdszv€nyt6rsas.Ag,azegyesUlds,azeurdpaigazdasiigiegyes0l6
tertrleti egytittmrikiid6si 

-.soportosul5s, a rror[tt"r"i' a lakdssziivetkezet' az eur6pai s26vetkezet' a

vfzgazd6tkod6si tirsutat, az 
"riguinolorsiei 

tSrsuiat, az Sllami vSllalat, az egy6b 6llami gazddlkod6 szerv' az

egyes jogi szemelyek uarl,rtn t kiiz6s vdllalat' a v6grehajt6i iroda' a kozjegyz6i iroda' az tigyvddi iroda' a

szabadalmi ugyviv6i iroda, az onk€ntes kiilcstjniis oiitosito p6nztir, u *'gainyugdijp6nzt6r' az egy6ni c6g'

tovdbb6 az egY€ni vdllalkoz6'

Az 6llam, a helyi Onxorrninyzat' a k6lts€gvet6si szerv' az egyesOlet'

eazd6lkod6 tev6kenys6g6vei' asizefiigeO polgdri iogi kapcsolataira is

i"no"'n"."tuket kell alkalmazni [Pp' 396' 5l'

a koztestiilet, valamint az alap(tviny

a gazddlkod6 szervezetre vonatl(ozo

.4lsor t,i'.1 i- {r,:zcr cli K i futlLlc i{scg

'kcz.ett: 2017 APR. ? l,

:'., ., ,:r.,.:'riisni:l.i l' .c. r:::
i''lrrklt ri;inyzrrti I I i'.r::{ rrl



b) az Eur6pai Uni6 tagiillamiiban, az Eur6pai Gazdasdgi Tdrsegr6l sz6lo

megdllapod5sban r6szes dllamban, a Gazdasdgi Egyiittm(ktiddsi es Feileszt6si Szervezet

tagillameban vagy olyan iillamban: ..-.....--. rendelkezik ad6illet6s6ggel.

amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztatds elkeril6s616l sz6l6 egyezm6nye van,

c/ nem min6stil a tdrsasdgi ador6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996.6vi lXXX| torveny

(Tao,) szerint meghatirozott ellen6rzott krilfcildi t;irsasdgnak, valamint killfdldi illet6s6gU

szervezet eset6n v6llalom, hogy a Tao. 4. $ 11. h.) pontja szerinti adatokat k0liin

nyilatkozatban mell6kelem;

dJ a gazdiilkod6 szervezetben kozvetleni.il vagy kozvetetten tobb mint 25%-os

tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem

rendelkez6 gazd;ilkod6 szervezet tekintet6ben az o), b) 6s c,) alpont szerinti felt6telek

fenniillnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjiiban mutatok be telies korfien

Jelen nyilatkozat alapjdn tudomdsul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosit6sdra vonatkoz6 szerz6d6st a Hivatal/lnt6zet kdrtalanitds

n6lkul 6s azonnali hatSllval felmondhatia, ha a nemzeti vagyon hasznositdsdban r6szt

vev5 bdrmely - a hasznosit6val kozvetlen vagy kdzvetett m6don jogviszonyban ii116

harmadik f6l - szervezet a nemzeti vagyon hasznositds6ra vonatkoz6 szerz6d6s

megk6t6sdt kovet6en beiillott ktiriilm6ny folytdn mdr nem mindsiil iitldthat6
szervezetnek [Nvtv. u.5 (12] bek.l;

- kiizponti k<llts6gvet6si kiadiisi el5iriinyzatok terh6re olyan jogi szem6llyel, jogi

szem6lyisdggel nem rendelkez6 szervezettel nem kdthet6 6rv6nyesen visszterhes
szerz6d6s, illetve letrejiitt ilyen szerz6d6s alapjdn nem teljesithet6 kifizet6s, amely
szervezet nem min6s[il iitliithat6 szervezetnek. A Hivatal/lnt6zet ezen felt6tel
ellen6rzdse cdljiib6l, a szerz6d6sb5l ered5 koveteldsek el6viil6seig az Atrt.5q/n.5-
ban foglaltak szerint .jogosult a jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6
szervezet.itldthat6sdgdval 6sszefiigg6, az Aht. S+7n.s-ban meghatdrozott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. Sq/n. 5 kedvezmenyezettr6l rendetkezik, azon a jogi
szem6lyt, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezetet kell 6rteni tAht. 41. I (6)

bek.l;

- a val6tlan tartalmd itlithat6siti nyilatkorat alapjdn k6tott visszterhes szerz6d6st a
Hivataulntdzet felmondja vagy - ha a szerz6d6s teljesit6sdre mig nem ker0lt sor - a
szerz6d6st6l eldll. [Avr. s0. I (1a)bek.]

- a Hivatal/tntdzet az iitlSthat6sdgi feltdteleknek va16 megfelel6s c6ljib6l a
szerz6ddsb6l ered6 kdvetel6s el6vijl6s6ig az Ant. S+7n. S-ban foglaltak szerint
jogosult az 6ltalam k6pviselt szervezet dtliithat6sdgdval tisszeftigg6, az nnt. S+/n. g-
ban meghat6rozott adatokat kezetni.

FP r, \:

Ad,-szr!r:; I i



Kijelentem, hogy amennyiben ielen nyilatkozatban kiiz6lt adatok tekintet6ben bdrmilyen

viiltozds dll be, akkor a m6dosult adatokkal kiilllitott iitlithat6siigi nyilatkozatot a vdltozds

bekovetkeztdt6l szdmitott 8 napon bel!l megkuld6m a Hivatal/lnt6zet r6szAre, vagv

amennviben az dltalam k6pviselt szervezet mdr nem min6siil iitliithatdnak, igy azt

hala d6kta lanu I bejelentem.

ot"..)o

FRANKA 2OOO KFT
3060 P6szt5, F6 61 54.

Ad6szim: 1198045G2-12
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1. pont: Nyilatkozat a szervezet t6nyleges tulajdonosai16l2

x"rt'...b- 4.Y......9. -!.. .. 12

FRANKA2OOO KFT
3060 Pdszia, F6 tr 54.

Ad6sz{m: 119AO45G2-12

' T6nvlepes tulaidonos:
oJ az a termdszetes szem€ly, aki jogi szemAlyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezetben

kdzvetleni.il vagy - a Polgiri T6rvdnyk6nyvr6l sz6l6 2013. €vi V. t6rvdny (a toviibbiakban: Ptk.) 8:2. 5 (a)

bekezdes€ben meghatdrozott m6don - kiizvetve a szavazati iogok vagy a tulajdoni hdnyad legaldbb huszonait

szizaldk6val rendelkezik, ha a jogi szemdly vagy jogi s?em6lyisdggel nem rendelkez6 szervezet nem a

szabdlyozott piacon jegyzett tdrsasig, amelvre a kiiz6ssdgi jogi szabrlyozdssal vagy azzal egyen6n6ku

nemzetk6zi el6irisokkal 6sszhangban ldv6 kdzz6t6teli kovetelm6nyek vonatkoznak,

b,i az a term6szetes szemdly, akijogi szem€lyben vagy jogi szem€lyis€ggel nem rendelkez6 szervezetben - a

Ptk. 8:2.5 (2) bekezd€seben meghatiirozott - meghatdroz6 befolydssal rendelkezik,

cJ az a term6szetes szem6ly, akinek megbi2dsdb6l valamely iigyleti megbizest vdgreha.itanak,

dJ alapiwiinyok eseteben az a termdszetes szem6ly,

1, aki az alapitvdny vagyona legaldbb huszon6t szrzaldk6nak a kedvezm€nyezettje, ha a leend6

kedvezmdnyezetteket mir meghataroztik,
2. akinek drdekdben az alapiwdnvt l6trehoztdk, illetve mdkiidtetik, ha a kedvezmdnyezettekei m€g nem

hat6roztAk me8, vagy

3. aki taSja az alaplwiiny kezel6 szervdnek, vagy meghatdroz6 befolydst gyakorol az alapitveny vagyon6nak

legal6bb huszondt szizaldka felett, illetve az alapitviiny kepviseletdben eljiir, tqv;bb;

e) az oFb.) alpontokban meghatdrozott term6szetes szem6ly hiiiny6ban a iogi szem€ly vagy jogi szem6lyis€88e1

nem rendelkez6 szervezet vezet6 tisztsrigvisel6je [2@7. 6vi cxXXVl. tv (Pmt.]3 5r)pontl



2' pont: Nyilatkozat az itlethat6s6gi nyilatkozatot tev6 szervezetben t6bb mint 2s%-osturajdoni r6szesed6sser renderkez6 szervezetekr6r, 6s arok t6nyteges turajdonosairril

c6gszer( a ldirSs
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Az el6terjeszt6s 5. szimu mell6klete.
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