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BUDApEST r6vAnos xvr. xrRUI-Bu 6NxomlANYZAT
polcAnurstoRu

Kisz lt o Polgdrmester 2020. iprilis 22-re tervezett hatdrozatdnak meghozatala cdljdbdl
Kdszitette : Handelnd Kiscelli Agnes vagtonhasznositdsi iigintdzd

Trlrry: Javaslat a 117510139, 117510140, 117510142,

117510143 hrsz-[ ingatlanok ktil6n-ktil6n
eljrir6sban t6rt6n6 6rt6kesitds6re

Tisztelt K6pvisel6 Asszony/ilr!
Tisztelt Gazdas6gi 6s P6nziigyi bizottsrlgi tag!

Budapest F<ivrlros XVI. keriileti Onkormiinyzat Kdpvisel<i-testtilet6nek a kertileti dpitdsi

szabilyzatrol sz6l6 2112018. (VIL 6.) 6nkormrlnyzati rendelete (tov6bbiakban: KESZI az lbafa

utca,'B6sz6nfa utc4 G6losfa utca, Simonfa utca folytatAsak6nt Lke-1D(VI/CS2 6s Lke-

1 lxy l/SZ7 Svezeti besorol6sri ingatlanok kialakit6s6t tette lehet6vd.

A KESZ alapjin az Onkormanyzat telekalakitest kezdemdnyezett a mellekelt viltozitsi viwajz
alapj6n. A Budapest F6varos Korm6nyhivatala Fdldhivatali F<iosztrilya a telekalakittist

n)iSl tttZOZO iigyiratszimon j6vrihagya. A telekalakit6s a 10377316 hrsz-ri, a 117510112 brsz-

ri kivett be6pitetlen tertitet megnevezesri, a 117510/36 hrsz-u, rdt, kivett rlrok megnevez6s[i a

1l75lO12 hrsz-it, kivett 6rok megnevez6sii ingatlanokat erintefte.

A telekalakiLis utan tdbbek k6z6tt kialakultak a 117510139, 117510/40, 117510142, 117510143

hrsz-ri, kivett be6pitetlen teriilet megnevez6sti, egyenk6nt 1500-1500 m2 nagysrigu, Lke-

1D(VI/C52 (Kertvarosias lak6teriilet, kialakult tdbblakdsos, csoporthilzas dpitdsi 6vezet) iivezeti

besoroldsri ingatlanok. (l . sz6mri mell6klet)

Trirgyi ingatlanok nem rlllnak sem helyi, sem orsz6gos term6szetv6delmi oltalom alatt' a

teruieten iincs olyan kdrnyezetv6delmi szempontb6l relevdns t6ny, mely a kialakul6 telek

6rt6kesit6set, be6piteset koildtozna vagy akaddlyom6. A kialakul6 telek vizbrizist nem 6rint,

nagyrtizi medret, parti sevot nem 6rint' r6g6szeti lel6helyet nem 6rintenek'

A telkek megk6zelit6s6hez sziiks6ges kozteriiletek kialakitasa megt6rt6nt, rltmin<isitdsiik

folyamatban van.

A ielkek elott 6s k6zel6ben kdzmri ell6totts6g nincs. A kdzmrivek sem a mag6n ingatlanokra sem

a k6zteriileteke nem keriilnek bevezet6sre.

Az Onkormiinyzat a tertilet kdzmrivel tdrt6n6 ellatasAt nem vdllalja ds nem biztositja. A telkek

kSzmiivel t6rt6n6 ellatasa 6s az elthez sztiksdges kdzmiihril6zat kialakit6sa a vev6k illetve

p6lyrla6k k6telezettsege 6s ennek minden k<]lts6g6t 6k k6telesek vdllalni'
'Az'ezzel 

kapcsolatos ielel6ss6get az Onkorm6nyz at mAr a piiyizati elj6r6sban kizrirja'

Ez tehiijelentheti az is, hogy az 6rintett ingatlanok be6pit6se esetleg akadilyba iitkrtzik. A

kiki6lt6si 6r ezeV.re a t6nyekre tekintettel keriilt kialakitAsra'

A Kertileti Epitdsi Szab6lyzat (tovabbiakban: KESZ) az ingatlanok rw jel6l6siiek (magas

viz6lliisri tertilet 2,5 m6ter).
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Az ingatlanoka a K. G. ARAMIS Kft. elk6szitette az drt6kbecsldst. Az ert6kbecsl6 szerint az

ingatlanok 6rt6ke: 28.100,- Ftlm2 . Az ertekesit6st Afa terheli . (2. szirnt melldklet)

El<iterjeszt6kdnt javaslom, hogy az 0nkormrinyzat irjon ki nyilvdnos, egyfordul6s pirlyilzatot a
csoportos be6pitesti ingatlanok 6rt6kesit6sdre, hasonl6an a korribbi Ij6sz utcai, Ibafa utca,

B6sz6nfa utca, Gdlosfa utca, Simonfa utca ingatlanok ertdkesit6s6hez, azaz rdgziret
6vad6km6rt6kkel, valamint a pill yAz6 6ltal megiel6lt preferencia sorrendi lehetos6ggel.

Javaslom, hogy a kiki6lt6si iir az drtdkbecsl6 riltal meg6llapitott 28.100,- Ft/m'z6rtdk legyen. Az
6rt6kesit6s Afa kdteles.

Helyrajzi
sz{ma:

Ingatlan narysiga: m' Az ingatlan kiki6ltdsi :ira:
28. 100,- F tl m' +27 oh Afa.

I 17510/39 1500 42. I 50.000,- Ft+21Yo Afa.

tt75l0l40 42. I 50.000,- F t+270h Afa
117510142 42.1 50.000.- Ft+270/o Afa

1t7510143 42. I 50.000,- Ft+27 %o Afa

Az ingatlanok 6rver6sen a pAly6z6nak a m' 6rra kell ajiinlatot tenni.

Egy patyaz() egy p6lyrizatban csak egy m, arat jeldlhet meg valamennyi, az iitala preferencia

sorrendben megjel6lt ingatlaffa.

A p6ly6zatokn6l els6, m6sodik 6s harmadik helyezettet kell hirdetni.

Az azegy darab telket vrisiirolni szinddkoz6 pdlyaz6, aki preferencia sonendet jeldlt meg 6s ezek

egyik6t iem nyerte meg, az ajAnTata alapjrin, mrisodik, illetve harmadik helyezettk6nt mrir

;jilotttug csak a preferencia sorrendj6ben els<i telekk6nt megieldlt ingatlan tekintet6ben vehet6

figyelemlbe. Ez a helyzet akkor is, ha egy6bk6nt tdbb teleke is meg lehetne dllapitani a mrisodik

6s harmadik helyez6st.

Egy piiy1zafban csak egy darab telek megv6srirrLlsiira lehet p6lyrizni, egyszeres pily|zali
biaosit6k befi zetds6vel.

A p lyizatot az nyeri el, aki a piiyazati felhivrisban rdgzitett valamennyi feltetel teljesitdse

*.il"tt u legmagasabb m, 6rra tett aj6nlatot, az Altala megvrlsii,rolni kivrfurt ingatlanra, az Altala

megiel6lt preferencia sorrendnek megfelel6en.

Mrisodik legmagasabb m2 6rra tett ajdnlatot tevo p6lylz6 a pAlyif,ali felhivdsban rdgzitefi

valamennyi fefdtel teljesit6se mellett, az illtala meghatirozott preferencia sorrendnek

megfelel6en, az irltala fatyifjott teleke - az L nyertes legmagasabb aj6nlatot tevo piiyiu6

telkinek kivetel6vel, amennyiben van ilyen a preferencia sorrendj6ben - nyeri el a p'lyazatot.

Harmadik legmagasabb m2 arra tett ajrintatot tevo pirlyiu6 a pitlytvati felhiviisban rdgzitett

valamennyi leltelel te4esit6se mellett, az iitala meghatarozott preferencia sorrendnek

megfelel6en, az itltala pityitr:ott telekre - az 1. 6s 2. nyertes legmagasabb ajiinlatot tevo piiyAz6

telli6nek kivdteldvel, amennyiben van ilyen a preferencia sorrendj6ben - nyeri el a piilyrizatot.

Negyedik legmagasabb m, 6rra tett ajanlatot tevd pitlyia6 a pAlyig]ati felhivasban r<igzitett

vallmennyi 
-r"ttEt"t t"6"rit6se mellett, az iilala meghat6rozott preferencia. sorrendnek

megfelel6en, az itltala pily*ott telekre- az 1. 6s 2. 6s 3. nyertes legmagasabb ajilnlatot tev6

1500
1500
1500
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pLlyazb telkenek kivdtel6vel amennyiben van ilyen a preferencia sorrendjdben - nyeri el a
piiyAzatot.

A be6rkezett piiyinatokat a polg6rmester 6ltal kijekilt 6rt6kel6 bizotts6g bontja, amely az els<i
h6rom helyre javaslatot tesz. A pdlydzat bont6sa z6rtk6rii, 6rt6kel6se, valamint a piiyizatr6l
sz6l6 ddntds nyilv6nos.

Az Onkormrinyzat vagyondnak 6rt6kesit6se, hasznositilsa sor6n alkalmazand6 versenyeztetdsi
szab6lyokr6l sz6l6 3512004. (fX. 30.) rendelete 7/B. S D pontja szerint a versenyeztetdsi
eljrir6sokban a piiyiaati felhivrisnak, valamint a hirdetm6nynek txtalmaznia kell tObbek k<j26ft a
versenyeztet6si biztositdk 6sszeg6t, amely a kiiriisban meghatarozott vagyon 6rt6k6nek 10%-a.

Aj6nlatot tenni kizar6lag szem6lyesen lehet. A meghatalmazott ritj6n t<irt6n6 nyilatkozatt6tel
kizArt. Az ajanlatot egy p6ldrinyban postai riton kell benytjtani. Az aj6nlatot hivatalos c6gszeni
al6ir6ssal, valamint minden oldaliit (bele6rtve a melldkleteket is) k6zjeggyel kell ellatni. Az
aj6nlat akkor tekinthet6 be6rkezettnek, ha a lejarati hat6rid6t megel<iz6en a kiir6hoz postai fton
megdrkezett, ffiggetleniil a postara ad6s diitumiit6l.

Az alinlatnak tartalmaznia kell:

F Az ingatlan megviisiirliisiira vonatkoz6 aj6nlati 6sszeget. iFt/m2 + Afal
Y A p6,lyaz6 nyilatkozat6t a ptlyizati felltlisban foglalt feltdtelek elfogad6sfu6l.
FA p6lyaz6 kdteles a rdszletes t6j6kozat6t is letdlteni, valamint az ajitnlatban

nyilatkozni, hogy az abban foglaltakat megismerte, 6s az ajrinlatot ennek
ismeretdben teszi meg.

D A pAlyia6 nyilatkozatit az ajArdati kdtdtts6g vdllal6sar6l.
F A prilyr26 nyilatkozat6t arr6l, hogy a Budapest F6varos XVI. kertileti

Onkormdnyzat fel6 nincs brirmilyen helyis6gb6rlettel 6s ehhez kapcsol6d6
dij akkal cisszefiigg6, lej6rt tartoz6sa.

D A palyazb nyilatkozat6t, hogy a Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat
fel6 nincs helyi ad6tartoziisa.

F Amennyiben a pAlyiv6 nem term6szetes szem6ly, tgy a piiyiud nyilatkozalirl"
arr6l, hogy a dij- 6s ad6tartoziissal kapcsolatos felt6telnek a c6g jegyz6s6re

.jogosult valamennyi szem6ly, valamint a c6g valamennyi tulajdonosa is megfelel.
Y Ptiyttzo kdteles az 6pit6siigyi hat6sriggal egyeztetni az ingatlan bedpithetos6g6r6l,

valamint az ajiinlatban nyilatkozni, hogy az 6pft6si hat6s6g 6jeko^at6sat
megismerte, 6s az ajiinlatot ennek ismeret6ben teszi meg.

Javaslom ez6rt, hogy piiyLz6 egyszei brutt6 5.100.000,-Ft palyazati biztositek befizetds6vel
mind a n6gy telekre pdly6zhat, de ez az dsszeg csak 1 telek megvasiirlis6ra nyrijt biztositdkot.
(Ahdny teleke pdlydzik annyiszor 5.100.000,- Ft)

A pbly|zatot ziirt borit6kban, ,NEM FELBONTHATO!!! XVI. keriilet, 117510/39-117510143
hrsz-ri ingatlanok 6rt6kesit6se piiyiaat, Vagyonhasznositdsi lroda" jelig6vel elliitva, a Budapest
F6varos XVL keriileti Onkorm6nyzat Polgdrmesteri Hivatal cim6re (1 163 Budapest
Havashalom utca 43.) ktzitr6lag postai riton lehet benyrijtani. (a borit6kra a fentieken tul
semmilyen beazonosit6sra alkalmas mds jel, n6v, aliiir6s nem tehet6)



4

Az ingatlanra termdszetes szem6lyek, vagy a nemzeti vagyom6l s2616 20ll .6vi CXCVI. tdrvdny
3. $ (i) bekezdds 1. pontj6ban meghatiirozottak szerint csak ritl6that6 szervezetek pAlyrizhatnak.

A t'.61y Lzathoz csatolni kell:
} egy6ni v{llalkoz6 eset6ben NAV igazolist a nyilvrintart6sba v6telr6l
F 30 napn6l nem r6gebbi, eredeti c6gbir6srig riltal kirillitott c6gkivonatot (illetve

folyamatban l6v6 c6gbejegyz6si eljarris igazoliLsit), vagy 30 napnAl nem r6gebbi,
kdzjegyzo dltal hitelesitett eredeti c6gkivonatot,

F 30 napnril nem r6gebbi, eredeti bir6s6g 6ltal kirillitott nyilviinta(6sba vdtelr6l
sz6l6 igazollLst, vagy 30 napn6l nem r6gebbi, kdzjegyz6 6ltal hitelesitett eredeti
nyilv6ntart6sba vdtelrol sz6l6 igazol6st (pl. Alapiwanyok stb. esetdben),

F 30 napn6l nem r6gebbi aliir6si cimpdlddny.t, (Al6ir6si cimp6ldany helyett al6ir6si
minta nem fogadhat6 el)

F Nyilatkozatot az i,i"litthato szervezetr6l @iiyAzati felhivrls 1. sz. ftiggel6ke)

Az adiisv6teli szerz6d6s megkdtds6nek feltdtele, a nyertes aj 6nlat szerinti v|lelitr 2}Yo-inak
v6telar el6leg cim6n tdrt6n6 megfizet6se. Vev6 a teljes v6teliirat a Magyar Allam, valamint a
F6v6rosi dnkormrinyzat el6v6srirlisi jogr6l lemond6 nyilatkozat6t kcivet6en, illetve az

el6v6siirl6sra nyitva 6116 35-30 napos id6tartam eredmdnltelen eltelt6t6l sz6mitott 30 napon beliil
kdteles megfizetni.

A katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzA kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dositrisrir6l sz6l6 201 I . 6vi
CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezd6se 6s Budapest F6vriros XVI. keri.ilet Onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testiilet6nek az rinkorm6nyzat szervezeti 6s miikdd6si szabilyzatdr6l sz6lo 1212017.

(V. 19.) dnkorm6nyzati rendelet6nek m6dositiisar6l sz6lo 12/2020. (IV. 01.) dnkorm6nyzati
rendelete alapjiin a vesz6lyhelyzet idejdn a ddnt6st a Polgiirmester hozza meg.

K6rem a tisZelt K6pvisel6 6s a tisztelt Gazdas6gi 6s P6nziigyi bizotts6gi tag asszonl't/urat, hogy
az El6terjeszt6sben szerepl6 hatrirozati javaslatot 2020. 

^
rilis 21-6n 12 6rf igdny szerint

6szrev6telezni 6s vdlem6ny 6t a kov b l6.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen.

Budapest F6vdros XVI. kertleti Onkorm6nyzat Polgiirmestere - a

katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek
m6dosit6sdr6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se

alapjan - tgy hat6rozott, hogy a

111510139 hrsz-ri, 1500 m' teriiletii,
117510140 hrsz-ri, 1500 m' teriiletti,
117510142 hrsz-ri, 1500 m2 teriiletii,

Az Onkormrinyzat vagyonrir6l 6s a vagyontrirgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlisar6l sz6l6
24/2009. (VI. 25.) rendelet
18. $ szerint:
(1) Az Onkormdnyzat iizleti vagtondnak hasznosildsa:
a) a KdpviselStestiilet hatdskdrdbe tqrtozik:
aa) az ankormdnyzati tulajdon ingatlanok hasznositdsa (kult;nasen elidegenitds, haszndlatba
adds, bdrbeadds) 40 millii Ft drtdkhatdr, vagt 4 milli6 Ft/iv bdrleti dij felett;
ab) az ingatlanokhoz kapcsol6d6 az ankormdnyzat tulajdondban dll6 vagtoni drtdkti jogok feletti
rendelkezds - a c) pontban foglah kivdtellel - 15 milli6 Ft drtdkhatdr falafi;
ac) az 5 milli6 forint feletti egtedi 1rtikfr ingd vagton drtikesitise.

Hatdrozati javaslat:
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Budapest, 2020. dprilis 16.

T6rv6nyessdgi szempontb6l megfelel6:

Dr. Csomor Ervin
jegyzb

Mell6kletek:

V6lem6n ezesre avasolt b
Gazdasdgi 6s P6nziigyi Bizottsrig

117510143 hrsz-ri, 1500 m' tertiletii, kivett bedpftetlen tertilet
megnevezdsii ingatlanokat nyilvrinos egyfordul6s piiylzat ttj6n
6rt6kesfti. Az ingatlanok forgalmi 6rt6kdr 28.100,- Frm,+Af6ban
hatirozza meg, mely egyben a kikirilt6si ar.
A pLlyinati kiir6s megielentet6s6hez a Polg6rmester a sziiksdges
int6zkeddseket megteszi.

Hatarid6: 2020. december 31.
Felel6s: KoviicsP6terPolgrirmester

Kov6cs P6ter
polgrirmester

1. Telekalakit6si vinrajz, tulajdoni lapok
2. Ert6kbecsl6s

(
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I 165 Budapest, Htsz.: I17510/39, I17510140, 4l 17 510142, 117510143, I 17510/45, l17 510146

SZAKERToI JELENTES

ERTTK-TANUSITVANY

Az 6rt6kelt ingatlan megnevez6se 6s adatai
Az ingatlan megnevezdse: kivett be6pitetlen teriilet
Az ingatlan cimei ,,cimkdpz6s alatt"

Helyrajzi szitma: 117510139, 117510140, 117510142,

117 510t43, I t7 510t45, 117 510/46

XVL KER. dnkorm6nyzat 1/1 tul hanyad
1 I 63 Budapest, Havashalom utca 43.

Megillapitott 6rt6k
Fajlagos ar: 28.100,- Ft/m2

Huszonnyolcez er -sz|z F tl m2

A fenti drt6k nett6 drtdk, AFA-I nem tartalmaz.

Tatabinya 2020. 6prilis 8.

K6szitette:

D6tdr Liszki
6rt6kbecs16

6 x 1.500 m2

kdzmii n6lkiili
bedpitetlen teriilet

Ert6kel6s

Ert6kel6s c6lja:

Ert6kelds m6dszere:

Ert6kel6s fordul6napj a:

Megrendel6 neve:

Megrendel6 cime:

piaci 6rt6k meg6llapitdsa

- Piaci dsszehasonlit6 m6dszer

2020.04.08.

XVI. KER. Onkormiinyzat

1 163 Budapest, Havashalom utca 43

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatab6nya, Rdti utca 174. fsz./l
Tel.:341511-405
Email: kgaramis@gmail.com

Tulajdonviszonyok
Tulajdonosa:
Cime:

Az ingatlan f6bb adatai
Teleknagys69:

Kdzmri ell6tottsrig:

Jelenlegi funkci6:

I



II65 Budapest, Hrsz.: ll75l0/39, 117510i40,4117510 42,117510143,117510/45. 117510146

1 165 Budapest, M6ty6sftild
belteriilet

Irsz.: 117510/39,117510140, 117510142, 117510143, 117510/45,717510146 sz6mi
ingatlanok forgalmi 6rt6kbecsl6s6hez

1. Korl6toz6 felt6telek

2. El6zm6nyek

3. Miiszaki ismertet6s

4. Ert6kel6si m6dszerek bemutatiisa 6s az alkalmazoll m6dszerek kiviilasztiisa

5. Vdgs6 forgalmi 6rtdk meg6llapitrlsa

6. Osszefoglakis

7. Mell6kletek

Tulajdoni lap

T6rk6pr6szlet

Telekalakitrisi hely szim aiz

F6nyk6pek

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatabanya, Rdti \ica 174. fsz.ll
Tel.:34151l-405
Email: kgaramis@gmail.com

2
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ll65 Budapest, Hrsz.: ll75l0/39, 117510140,4117510142,117510143,11'7510145,117510/46

l. Alapfelt6tclez6sek,korl:itozdsok,szab6lyozlisok

A szakv6lemdnyben lefrtakat a helyszini szemldn litottak alapjan mutattam be. A
helyszini szemle alkalmAval mtszeres dptilet-diagnosztikai vizsgSlat nem k6sziilt. Az
6llag meghatrirozasAt a szemrevdtelez6ses diagnosZika m6dszer6vel vdgeztem el.

Nem v6geztem geotechnikai, statikai, mriszeres dptiletdiagnosztikai 6s k<imyezeti

hat6svizsgiilatokat. A vizsg6lat nem terjedt ki az 6piiletszerkezetek takart r6szeire.

Ezeklek a vizsgrilatoknak az eredm6nye l6nyegesen befoly6solhatja a megdllapitott
6rt6ket.

Jelen 6rt6keldsi szakv6lem6ny eg6sze, rdszletei illetve semmilyen rii vonatkoz6
hiva&ozris nem kertilhet publik6lt iratba, trij6koztat6 jelentdsbe, ds nem lehet
nyilvdnoss6gra hozni az 6rt6kel<inek a megjelen6s form6j6t ds tartalmrit j6vahagy6

ir 6sb eli ho zz\j AruLisa n6lkiil.

Az 6rt6kel6 a tudomiis6ra jutott adatokat 6s jelen szakv6lemdnye tartalm6t
bizalmasan kezeli, egyrittal kijelenti, hogy az 6rt6kel6s tdrgydt k6pez6 ingatlanhoz

nem fliz6dik 6rdeke, dijaz6sa nincs kapcsolatban a meg6llapitott 6rt6kkel 6s

p6rtatlans6g6t semmi sem befolyrisolta. Feleloss6ge a megbiz6val szembeni

feleloss6gre korletoz6dik.

Jogi vizsgSlatot nem v6gezem. Egyben nyilatkozom, hogy az egy6b m6don

tudomdsomra jutott, az ingatlan forgalomk6pess6gdt g6tl6 jogi eredetri

korl6tozottsiigra a figyelmet term6szetesen felhir.'tam volna, illetve az

drt6kmeghatiirozrisruil fi gyelembe vettem volna!

Nem jutott tudomdsomra olyan t6nyez6, amely arra a k6ve&eztet6sre vezetett volna,

hogy a jelent6sben szerepl5 t6nyek 6s adatok nem helyesek. Nem viillalok
felel6ss6get olyan k6s6bb jelentkez6 tdnyezoklrt, amelyek ut6lag befoly6solhatj6k a

meghatrirozott 6rt6ket.

A megiitlapitott forgalmi 6rt6k nett6 drt6k, rillalanos forgalmi ad6t nem tartalmaz.

A szakv6lem6nyben kialakitott 6rt6k az 6rt6kel6sben megleldlt felhaszniiliisi c6lra 6s

az ebbill szitrmaz6 6rt6kel6si szempontokon alapul, ide6rtve az 6rt6kel6skor

kialakitott feltdtelrendszert is. M6s c6hi illet6ktelen felhaszn6l6s66rt felel6ss6get nem

tudok vdllalni.

A jelen 6rt6kbecsl6s becsiilt 6rt6kei 6s annak k<ivetkeztet6sei csak egys6ges egdszk6nt

kezelhet6ek, abb6l r6szleteket kivenni, 6s azokat dn6ll6an drtelmezni nem lehet.

Az 6rt6kel6s sor6n a tulajdonost6l kapott informSci6kat 6s adatokat hasznaltam fel,

az ingatlant teljes eg6sz6ben per-, teher-, illet6leg ig6nymentesnek felt6telezve

6rt6keltem.

Az olyan t6nyekb6l 6s adatokb6l ered5 esetleges jogkdvetkezmdnyekdrt nem vrillalok

felel6ss6get, amelyr6l az inform6ci6kat ad6 tudott, de az adatszolgilltat6st nem

teljesitette ds az szemrev6telez6ssel nem volt megrillapithat6-

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatab6nya, Reti utca 174. fsz.ll
Tel.:34l5ll-405
Email: kgaramis@gmail.com



I165 Budapest, Hrsz.: I17510/39, ll'7510/40,411'7510/42, 1l'7510143,117510/45, 117510/46

Az drt€kbecsl<i kikciti. hogy a megrendel6 a szakv6lem6nlt csak a megegyezett
vrillal6si dij kiegyenlit6sdt k<jvetoen hasznrilhatja fel. Tovrlbbri fenntartja a jogAt ana,
hogy az 6rt6kbecsl6s eredm6ny6t drv6ny'telenitse ds a szakv6lem6ny.t visszavonja
abban az esetben, ha a v6llal6si dij hatriridore tdrt6n6 kiegyenlit6se elmaradna.

Az 6rtdkel6s sor6n az 6vatossrig elv6t kdvettem, ez6rt a becslds minden figyelembe
vett tdnyezo ellendre is csak kdzelft6 tampontot ad.

A forgalmi 6rt6k alatt a^ a penzdsszeget 6rtem, melyet a nyilt ingatlanpiacon az adott
ingatlan tulajdonjogrldrt 6s korliitozdsmentes haszn6[at56rt m6g biaonsdggal el lehet
6mi az adott id<ipontban. A t6nyleges drt6k piaci kdri.ilm6nyek k<iz6tt a val6s vev6 ds

az elado krizdtt alku sorrin realizril6dik.

Az 6rt6kel6si tev6kenys6gem sorrin a hatrilyos jogszab6lyi el6ir6soknak, valamint a

szakmai el6iriisokban 6s ajanlisokban foglaltaknak megfelel6en jrirtam el az etlkai
normiik maxim5lis betartrisa mellett.

Az 6rt6kbecsl6s 6rv6nyess6gi idej6t 180 napban hatrirozom meg a vdltoz6 piaci
viszonyok, kd,myezeti elemek, az infl6ci6 6s az ingatlanokra vonatkoz6 jogszabiilyok

esetleges v6ltozrlsai miatt.

K.G. ARAMTS KFT.2800 TalabaLnya, Reti fica 174. fsz./\.
Tel-: 34151 l -405

Email: kgaramis@gmail.com
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Az 6rt6kbecsl6s 2 p6ld6nyban kdsztilt, nem m6solhat6, nem sokszorosithat6, zirtan
kezelend<i ds 12 szitmozotl oldalb6l 5ll.
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lngatlan cime:

Helyrajzi szimta:

ResorolSsa:

Megnevez6se:

Nagys6ga:

Tulajdonosa:

Cime:

Terhel6sek:

,,cimk6pzds alatt"

117510139

belteriilet

kivett be6pitetlen teriilet

1.500 m2

XVI. KER. Onkorm6nyzat 1/1 tulajdoni hanyad

I 163 Budapest, Havashalom utca 43.

a tulajdoni lapon sz6ljegyzet nem taldlhat6

,,cimkdpz6s alatt"

117s10t40

belteriilet

kiveft bedpitetlen teriilet

1.500 m2

XVI. KER. Onkorm6nyzat l/l tulajdoni hrinyad

I 163 Budapest, Havashalom utca 43.

a tulajdoni lapon sz6ljegyzet nem taldlhat6

5

2- El6zm6nyek

XVI. KER. Onkorm6nyzat (l 163 Budapest, Havashalom utca 43.) megbiz6st adott a
K. G. ARAMIS KFT. sz6m6ra, hogy a Budapest 117510/39, 117510140, 117510/42,
1 17 510143, 1 17 510/45, 1 17 510/46 hrsz-ri, kivett be6pitetlen teriilet megnevez6sri
ingatlan fajlagos irat (Ftlm2) becsl6ssel rillapitsa meg.

A szak6rt6i vizsgdlat mridszere

A forgalmi 6rtdk megrlllapitiisa a piaci <isszehasonlit6 m6dszer alapjAn a szemldn
tapasztaltak, l6tottak, (miiszaki szemrevdtelezds), 6s a rendelkez6sre dtadott
dokumentumok felhaszniikisrival tdrt6nt.

A forgalmi 6rt6k meghataroz6sdnak szemponljib6l az 6rt6kbecsl6st a Term6ftildnek
nem min6siil6 ingatlanok hitelfedezeti eszkdzdk 6rt6kel6s6re kidolgozott 3212000.
(VIIL 29.) PM rendelettel m6dositott 2511997 . (VIII. 1.) PM szriLrnri rendelet
el6iriisainak megfelel6 tartalmi dsszet6telben, valamint a TEGOVA (The Group of
European Valuers' Association) 6ltal k6szitett Eur6pai Ert6kel6si Szabvrinyok 2016
alapj6n k6sziilt. A szakdrt6i v6lem6ny k6sz(t6je az 6rt6kel6si szakv6lem6nyben
szerepl6 Megbiz6 szem6lyes adatait a 2011. €vi CXII. tdrvdny az informdci6s
dnrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l, tovibbd a 201616791EU
Rendelet (2016. dprilis 27.) a term€szetes szem6lyeknek a szemdlyes adatok kezeldse
tekintet6ben t6rt6n6 v6delm6r6l ds az ilyen adatok szabad iiramliisiir6l, valamint a

95/468K Rendelet hat6lyon kiviil helyez6s6r6l sz6l6 jogszab6lyoknak megfelel6
m6don kezeli.

A megbiz6 2020. dprilis 8-an lehet6v6 tette az ingatlan helyszini szeml6j6t, mindezek
alapjin az ingatlanra vonatkoz6an a kdvetkez<i adatokat rdg zitefiem'.

Az inqatlan adatai:

Ingatlan cime:

HelTrajzi sz{ma:

Besorol6Lsa:

Megnevezdse:

Nagys6ga:

Tulajdonosa:

Cime:

Terhel6sek:

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatabanya, Rdti utca 174. fsz./1.

Tel.: 341511-405
Email: kgaramis@gmail.com
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Ingatlan cime:

Helyrajzi szAma:

Besorol6sa:

Megnevez6se:

Nagys69a:

Tulajdonosa:

Cime:

Terhel6sek:

Ingatlan cime:

Helyrajzi szima:

Besoroliisa:

Megnevez6se:

Nagys6ga:

Tulajdonosa:

Cime:

Terhel6sek:

Ingatlan cime:

HelT,rajzi szitma:

Besorol6sa:

Megnevez6se:

Nagysiiga:

Tulajdonosa:

Cime:

Terheldsek:

Ingatlan cime:

Helyrajzi szitma:

Besorol6sa:

Megnevez6se:

Nagys6ga:

Tulajdonosa:

Cime:

Terhel6sek:

,,cimk6pz6s alatt"

117510142

belteriilet

kivett be6pitetlen tertilet

1.500 m2

XVI. KER. Onkormiinyzat 1/1 tulajdoni h6nyad

I 163 Budapest, Havashalom utca 43.

a tulajdoni lapon sz6ljegyzet nem talilhat6

,,cimk6pzds alatt"

tt75t0l43
belteriilet

kivett be6pitetlen tertilet

1.500 m2

XVI. K-ER. Onkormrinyzat 1/1 tulajdoni h6nyad

1 1 63 Budapest, Havashalom utca 43.

a tulajdoni lapon szdljegyzet nem tal6lhat6

,,cimk6pz6s alatt"

1175t0145

belteriilet

kivett be6pitetlen teriilet

1.500 m2

XVI. KER. Onkormdnyzat 1/1 tulajdoni hrinyad

1 163 Budapest, Havashalom utca 43.

a tulajdoni lapon sz6ljegyzet nem tal6lhat6

,,cimkdpz6s alatt"

117510146

belteriilet

kivett bedpitetlen teriilet

1.500 m2

XVI. KER. Onkormrlnyzat 1/1 tulajdoni h6nyad

1 163 Budapest, Havashalom utca 43.

a tulajdoni lapon sz6ljegyzet nem tal6lhat6

6K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatabenya, Rdti utca 174. fsz.ll .

Tel.: 34/51l-405
Email: kgaramis@gmail.com
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I 165 Budapest, Htsz.: ll'7 510139. I l7 510140, 4117510/42, 117510/43, l1'7 510145, 1t7 510/46

Miiszaki ismertet6s

Az ingatlan kiirnyezete

A XVI. kertilet 1950 6ta Budapest egyik el6viirosi keriilete, a f6vriros keleti rdsz6n,
mely az egykori el6dtelepiil6sek 6sszen6v6s6b6l alakult ki. A Szilas-patak kdt
partj6n, a Pesti-siks6g 6s a Gdddll6i-dombs 69 talllkozlsinitl teriil el. Eszakon
Csdmdr, keleten Kistarcsa 6s Nagltarcsa, d6lkeleten Budapest XVII. kertilete,
d6lnyugaton Budapest X. kertlete, nlugaton Budapest XIV. kertilete, 6szaknlugaton
Budapest XV. keriilete hatrirolja. A keriiletben az aliibbi vrfuosrdszek talalhat6k.

Arprldftlld

Szloviik rit (Budapesti ftt6l) Csdmdri [t - Budapest kdzigazgatisi hatiira -
Budapesti rit.

Cinkota
A f6vtlros hatitra a Budapesti ritt6l dszakkeletnek, majd ddlkeletnek, majd
d6lnyugatnak futva - X., XVI., XV[. keriileti hrirmashatrir - Forr6smajori diil6 -
Zseml6kes [t - N6grSdver6ce utca Sarjf tt Budapesti rit meghosszabbitott vonala

- Budapesti rit.

M6tv6sfttld
Sarjri rit a Budapesti ritt6l - N6gr6dver6ce utca - Zsemldkes rit - Fornlsmajor utca -
X., XVL, XVII. keriileti hdrmashatrir, valamint a X. 6s XVI. kertilet kcizigazgatiisi
hatdra - Mdty6sftildi repiil6tdr nl.ugati hatiira (Ballada utc6val parhuzamosan) -
IJjszitsz :u/;ca J6kai M6r utca - Veres P6ter rit - Fut6r6zsa utca - Budapesti rit -
Sarjf ft.
Rrikosszentmih6ly
Krirvasritsor - Rrlkospalotai hat6rrit Budapest kdzigazgatisi hatixa - Csdmdri rit
Szlovdk ut -Budapesti rit.

Sashalom
Fut6r6zsa utca a Budapesti [tt6l - Veres P6ter rit - J6kai M6r utca - Ujszasz utca -
M6ty6sftildi repiil<it6r nyugati hatrira (Ballada utc:ival prirhuzamosan) - Pesti hat6rut

- Siirgar6zsa utca - Kerepesi rit - Szolnoki utca Budapesti tt a Fut6r6zsa utcaig.

Az 6rtdkett ingatlan a term6szetben M6tyrisftild varosr6szben, a Forr6smajori

driloriton, az ii sz utca fol)'tat6sAban talSlhat6. Kdmyezete nagytelkes, tdbbnyire
ftildszintes 6s tetot6r be6pit6ses csalddi hr2ak 6piiltek, szabadon 6116 be6pitdssel.

Ovezeti besorokisa: Lke-1,XVVCS2. A kdmyez6 utak aszfalt burkolatriak, enyh6n

elhanyagolt rillapotuak. A vizsg6lt telkekkel piirhuzamosan rirok huz6dik vdgig. Az
utcrival parhuzamosan g6pkocsi parkoliisra van lehet6s6g. Az infrasruktura j6,

500-100 m-en beliil bev6s6rlisi lehet6s6g, szabadid6s l6tesitm6nyek tal6lhat6k.

Megkdzelit6se t6megk6zleked6ssel is lehets6ges.

,7
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Telkek ismertet6se

A vizsgillt telkeket egy m6g be nem dpitett nagy zdldteri.iletb6l alakitottrik ki. Az
6rt6kelt tertiletek kdzel szintes jellegriek, paralelogramma alakriak, keritetlenek.
Jelenleg a telkek ndv6nyzete ffives, bokos, minden oldalr6l krirbejrirhat6. A KESZ
tdrk6pi mell6kletben az ingatlan ,,magas talajviz6lldst tertilet, 2,5 m6ter" jel6l6st
kapott.

Epitdsi iivezet jele: Lke-l ,XVVCS2
Kertvii.rosias lak6teriilet, rij tdbblak6sos, csoporth6zas dpit6si dvezet

Be6pit6si m6d:
Minimiilis teleknagys69:
Maximilis be6pitetts6g:
Maximrilis 6pitmdnymagassiig:
Minim5lis z6ldfeliilet:

szabadon 6116

1.500 m2

40%
4,5 m
50%

Ktizmiivek

A tertiletek el<itti utcriban j elenleg a kdzmrivek nincsenek ki6pitve.

- kcimyezete kialakitas alatt
- k<izmrivek jelenleg nincsenek az utcriban (egy6b korrekci6n6l vettem figyelembe)

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatab6nya, Reti utca 174. fsz./l
Tel.: 34151 l-405
Email: kgaramis@gmail.com
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f,rt6kntivel6 t6nyez6k6nt fi welembe vehet6:

- nyugodt, kertvarosias Svezetben helyezkedik el

Ert6kcstikkent6 t6nyez6k6nt figyelembe vehet6:
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lirt6kel6si m6dszerek bemutatisa 6s az alkalmazott mr5dszerek kivilasztisa:

A szakvdlem6ny fel6pit6se 6s tartalmi iisszetdtele megfelel a Term6fiildnek nem
min6siilo ingatlanok hitelbiaositdki 6rt6k6nek meghatirozlsfura v onatkoz6
tiibbszrirdsen m6 dosilolT 25/1997. (Vru. 1.) PM rendelet el6iriisainak. Az d,rtekel€s az
EVS 2016 (Eur6pai Ert6kel6si Szabvany) m6dszereinek 6s ajanl6sainak elfogadiisdval
keriilt kidol goziisra.

A forgalmi 6rt6k TEGOVA ( The European Group of Valuer's Association) 6ltal
javasolt definici6ja szerint a nyilt piaci 6rt6k - forgalmi 6rt6k- olyan optim6lis arat
jelent, amelyen elv6rhat6 egy tulajdoni 6rdekelts6g ( azonnali fizetdsri ) k6szp6nz
ellen6ben val6, egydb felt6tel n6lkiili 6rt6kesit6se, felt6telezve, hogy

- van egy eladni sz6nd6koz6 fel
- rendelkez6sre iil az elad6s lebonyolitAsAhoz sziiks6ges 6sszeni id6tartam,

figyelembe v6ve a tulajdonjelleg6t 6s piaci helyzet6t
- az erllkek az adott id6szakban nem v6ltoznak
- az ingatlan szabadon 6rt6kesithet6
- nem vesznek figyelembe olyan magasabb rirat, amelyet speciiilis 6rdekeltsdgii

vinitrl6 frzet

1. Piaci iisszehasonl[td adatokon alapuld drtdkelds

A piaci 6sszehasonlit6 adatok elemz6s6n alapul6 6rt6kel6s konkr6t 6s ismert ad6sv6teli
iigyletek vagy 6rt6kesit6sre kinrilt ingatlanok iirainak a vizsg6lt esetre val6
kiterjesa6sdvel, 6sszehasonlitiis6val tdrtdnik. Az dsszehasonlit6 vizsgrilatokat olyan
alaphalmazban kell elvdgezni, amely ftildrajzi elhelyezked6se a vizsgiilt ingatlan6hoz
hasonl6, 6s az abban szerepl6 ingatlanok azonos tipusuak az irtdkelt ingatlannal.

2. Kdltsdg ahprt drftkelds, miiszaki drtdkbdl kiinduld irtikmeghatdrozds

A kdlts6galapri 6(6k-megk6zelitds l6nyege, hogy a fel6pitm6nyek 6s ftildteruleti
fejlesadsek rijrael66llit6si kdlts6g6b<il levonjuk az id6 mtl6sa miatti arul6st, majd
hozzAadjtk a fel6pitm6nyhez tartoz6 ftildtertilet drt6k6t.

3. Hozamszdmitdsonalapulddrtdkelisimddszer
A hozamsz6mit6son alapul6 6rt6kel6s az ingatlan j6v6be1i hasznai 6s az ezek
megszerz6se 6rdek6ben felmertil6 kiaddsok kiil6nbsdg6b6l vezeti le az efiikel Az
6rt6k megrillapittsa azon az elven alapszik, hogy b6rmely eszk6z 6rtdke annyi, mint a

bel<ile sziirmaz6 tiszta jdvedelmek jelen6rt6ke.

Jelen esetben a piaci dsszehasonlit6 m6dszer alapjAn tdrt6nt a szakvdlemdny
elk6szit6se.

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatab6nya, Rdti utca 174. fsz./l
Tel.:341511405
Email: kgaramis@gmail.com
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Az drtdk meg6llapitdsa fenti rendelet 6s az Ertdkel6k Eur6pai Csoportja (TEGOVA)
ajanlasa szerint hrirom kiilSnbdzo m6dszerrel tdrt6nhet:
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Piaci tisszehasonlit6 adatokon alapuki 6rt6kel6s

Az elemz6sek sor6n figyelembe vettem a jellemzoiben hasonlithat6 ingatlanok
drt6kesitdsi adatait, valamint az elmtlt h6napokban v6gzett drtdkbecslesek sor6n

kimunkrilt drvanyagot.

Ez az a modszer, amelynek helyes alkalmazilsa soriln a lehet<i legkcizelebb juthatunk a

val6s piaci 6rt6khez. A piaci 6sszehasonlit6 adatok elemz6sdn alapul6 6rt6kel6s a miir
megtdrtdnt, konk6t 6s ismert adrisv6teli iigyletek arainak vagy 6rt6kesit6sre kin6lt
ingatlanok a vizsg6lt esetre vonatkoz6 dsszehasonlit6s6val tdrtdnik.

A munka itt is az ingatlan 6llapotrinak, jellemz6inek felm6r6sevel indul. Ebben a

k6rben az 6rt6kbecsl6 a miiszaki, 6pit6szeti, hasznrllati szempontokat a telek

adottsiigait, infrastruktudlis adotts6gokat, kdmyezeti szempontokat, az altemativ
hasznositris szempontjait, jogi, hat6s6gi szab6lyozas szempontjait valamint az egydb

gyiijt6csoportnak tekinthet6 szempontokat is fi gyelembe veszi.

Az 6sszehasonlit6 adatokon alapul6 6rtdkel6si m6dszer f6bb l6p6sei:

az alaphalmaz ki vAlaszt{sa

az 6sszehasonlit6sra alkalmas ingatlanok kiv6laszt6sa elemz6se

faj lagos alapert6k meghatii.rozasa

6rt6km6dosit6 t6nyez6k elemz6se

a fajlagos 6rt6k m6dositesa

a v6gs6 6rt6k szamit6sa a fajlagos 6rt6k 6s a konkrdt ingatlan m6retenek

szorzatak6nt.

a

a

a

a

a

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatabanya, Rdti utca 114. fsz./l
Tel.: 34151l-405
Email: kgaramis@gmail.com
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Telek dndk6nek szri[nitiisa piaci dsszehasonlit6 adalok segitsdgdvel

Ingatlan l. ingatlan 2. ingitllan

Adat forrisa Adrisvdtcl Adasvdlel AdA'svdtel

Irinvil6 szim I t65 I 165 65

Telepiil6s neve Budapesl Rudapcst Budapest

Ingatlan cime, hrsz r r7510/33 |7510125 I t75 t0/t 8

Hirdetds azonositoia sajet adatbrzis saj6t adatbazis sajet adatbazis

F0ldteriilet nagysaga m2 I | 597 t 500 1500

Flladesi ar 47 9t0 000 I;r 42 528 000 Ft ,12 354 000 r'r

Ingatlan jellemzise lak6dvez.eti telek lak66vezcti telek lak6tivczeti telek

AdisveteL&in6lat datuma 20r9 20t8 20t8

0 0 0

Arv6ltoztrsi korrekci6 % 5 l0 l0

Alapteriilet korrekci6 7o 0 0 0

Funkci6 korrekci6 7o 0 0 0

Egydb konckcid % -10 -10 -10

Konigilt faj lagos Ftim2 ar 28 350 21 954

Fajlagos 6tlag6r 28 121 Frm2

Egydb korrekci6s adatok
Mdrtdke %. Indollas

Fajlagos 6r 28 124 l'Vm2

Tclek dadkc
lm2 x 28 124 FtlftA

28 l2,l Ft

Ep0let ertdkdnek sz.dmitisa

Megnevezds
Ujrael66llitIisi

ktg Frm2

lcriilet m2 Avultsag 70 Kdszfllts6g 7o Urtdk Ft

Pinceszint 0 0.00 0 0 0

Fdldszinl 0 0.00 0 0 0

'l'ct6tdr 0.00 0 0 0

Gazdasiigi 6pulet 0.00 0 0 0

Egydb dpitmeny 0 0.00 0 0

Epolet Cndke osszesen 0Fr

Piaci tenycz,6

6pulet dndke piaci tdnyez6vel m6dositva 0Ft

lngatlan kdltseg alapri €rtdke Telek + Cpiilet 28 124 Ft

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatab6nya, Rdti utca 174. fsz./l

Tel.: 34i51ll05
Email: kgaramis@gmail.com
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Piaci tisszehasonlitri mridsz

3. ingatlan

KinAlati konekci6 %

28 0611

0

0

0

100
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Osszefoglal:is

A tt7 510/39,, 4134 tt7 510t40, tt7 5t0l 42, tt7 510/ 43, I 17510/45, tt7 510t46
helyrajzi sz:lmri ll65 Budapest, M:ityrisfiildi ingatlanok fajlagos {ra kerekitve:

28.100 Ft/m2

AZAZ

Huszonnyolcezer-szflz

FT/m2

A fenti 6rt6k nett6 drtdk, Altaldnos Forgalmi Ad6t nem tartalnaz.

A vagyon6rt6kel6st v6gezte: Ddtdr Liszl6 eng.sz6m: 12-19301112010

Tatabdnya, 2020. riprilis 8.

D6tir Lhszl6
6rt6kbecsl6

K.G. ARAMIS KFT. 2800 Tatab6nya, Reti utca l'74. fsz.ll
Tel.: 34151 I -405
Email: kgaramis@gmail.com
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