SZENTLŐRINC JÁRÁS SZÉKHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. április 3. napján szerdán
8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend:

1. Előterjesztés a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-0007 számú „Iparterület fejlesztése
Szentlőrincen” című projekt keretében elvégzendő kivitelezési munkák
műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok
elbírálásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
2. Előterjesztés a 136/2019. (III.28.) KT határozat visszavonása
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 számú „Szentlőrinci Liszt
Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című projekt keretében elvégzendő
kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó
árajánlatok bekéréséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4. Előterjesztés a Szentlőrinc külterület, 0149/7. hrsz-ú ingatlan adásvétele
tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
5. Előterjesztés a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
6. Előterjesztés a Szentlőrinc 0131/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
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Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy emailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!
A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a pályázatok eredményes
megvalósulása.
Szentlőrinc, 2019. április 2.

+36-73 570-000

Koltai Péter sk.
polgármester

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 03-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

Előterjesztés az TOP-1.4-1-16-BA1-201700010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda
felújítása, bővítése c. projekt keretében
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére
meghívandókról

Előterjesztő:

Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Szemelyácz-Storcz Mónika pályázati referens

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet
tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00010 számú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése”
című pályázati projekt keretében ajánlatkérési eljárást folytatott le Szentlőrinc Város Önkormányzat. Az
eljárást követően a nyertesként kihirdetett és a Képviselő-testület által a 103/2019 (III.19) sz. Kt
határozatban elfogadott ÉP-SZÁM Építőipari Kft. írásban jelezte, hogy az óvoda felújításának,
bővítésének műszaki ellenőri feladatait nem szeretné elvállalni.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő testülete 136/2019 (III.28.) sz. Kt határozatában arról
döntött, hogy a második legkedvezőbb árajánlatot benyújtó vállalkozóval (BONYPLAN Bt. 7187 –
Bonyhád-Majos, I. utca 22.) köt szerződést és a pályázati tartalékkeret terhére a pályázati
költségvetésből hiányzó közel 350.000 Ft-ot biztosítja.
Szentlőrinc Város Önkormányzat a pályázati költségek előre nem látható növekedése (pl.:Határon
átnyúló projektek) miatt a 136/2019 (III.28) sz Kt. határozatát vissza szeretné vonni és a TOP-1.4.1-16-

BA1-2017-00010 számú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című pályázata
kapcsán a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére új ajánlatkérési eljárást szeretne kiírni.
Az eljárásra meghívni tervezett vállalkozások a következők:
-

Bonyplan Bt.
7187 – Bonyhád-Majos, I. utca 22.

-

Ötvös Zsolt e.v.
7084 – Pincehely, Zrínyi u. 15.

-

Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 – Kaposvár, Pf.: 105.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljon hozzá az említett
vállalkozók meghívásához a beszerzési eljárásra.
Szentlőrinc, 2019. április 03.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.( IV.03.) KT. H a t á r o z a t a
a TOP-1.4.1.-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti Óvoda felújítása, bővítése c.
projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenységre meghívandó vállalkozásokról

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a
beszerzési eljárására meghívandó vállalkozások listáját elfogadja az alábbiak alapján:
-

Bonyplan Bt.
7187 – Bonyhád-Majos, I. utca 22.

-

Ötvös Zsolt e.v.
7084 – Pincehely, Zrínyi u. 15.

-

Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 – Kaposvár, Pf.: 105.

2., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a beszerzési
eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. április 03-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 számú
„Iparterület fejlesztése Szentlőrincen”
című projekt keretében elvégzendő
kivitelezési munkák műszaki ellenőri
feladatainak ellátására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról
Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Tóth-Lauts Brigitta

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

bizottságok nem tárgyalták

Tárgy:

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület
fejlesztése Szentlőrincen” című projektje kapcsán ajánlatkérési dokumentációt állított össze és küldött
ki 2019. március 20-án.
Önkormányzatunk az ajánlatkérést A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú projekt keretein
belül az építési beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában indította.

Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:
•

Volk Csaba
7754 Bóly, Kodály Z. u. 5.

•

BONYPLAN Beruházás-szervező és –lebonyolító Mérnöki Szolgáltató Bt.
7187 – Bonyhád-Majos, I. utca 22.

•

Dombaiterv Építésziroda Bt.
7700 Mohács, Felső Dunasor u. 8.

•

Bólyterv Kft.
7754 Bóly, Hősök tere 1

•

SEBIBER Építőipari és Kereskedelmi Bt.
7122 – Kakasd, Kossuth L. u. 10.

A beérkezett árajánlatokat 2019. április 01. napján a pályázat menedzsmentje és a műszaki előadó
bontotta ki és bírálta el, melynek eredményeképp megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot
adó vállalkozás a BONYPLAN Bt. volt az alábbiak alapján:

Volk Csaba
7754 Bóly, Kodály Z. u. 5.
BONYPLAN Bt.
7187 – Bonyhád-Majos, I. utca 22.
Dombaiterv Építésziroda Bt.
7700 Mohács, Felső Dunasor u. 8.
Bólyterv Kft.
7754 Bóly, Hősök tere 1.
SEBIBER Építőipari és Kereskedelmi Bt.
7122 – Kakasd, Kossuth L. u. 10.

nettó 2.800.000,- Ft + AM azaz bruttó
2.800.000,- Ft
nettó 1.968.504,- Ft + 27% ÁFA azaz bruttó
2.500.000,- Ft
nettó 2.300.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
2.921.000,- Ft

nettó 2.100.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
2.667.000,- Ft

nettó 2.450.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
3.111.500,- Ft

A nyertes ajánlattevő ajánlata a pályázati költségvetésből teljes egészében fedezhető, így önerőt nem
igényel ezen feladatok ellátása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő megbízási szerződés megkötéséhez.

Szentlőrinc, 2019. április 03.
Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.( IV.03) KT. H a t á r o z a t a
A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 számú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt
keretében elvégzendő kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett
árajánlatok elbírálásáról
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a bírálati
döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a BONYPLAN Bt-vel
történő vállalkozási szerződés előkészítésével és megkötésével.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. április 3-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a Szentlőrinc, külterület
0149/7. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
bizottság nem tárgyalta

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt ismeretes, Schaub Gábor, Görgényi Imre és Kósa Dániel szentlőrinci
lakosok megkeresték Szentlőrinc Város Önkormányzatát annak érdekében, hogy
szeretnék megvásárolni a Szentlőrinc, külterület 0149/7. hrsz-ú ingatlant. A terület
mérete 5000 m2. Az általuk felajánlott vételár: 2.500.000,- Ft volt. A vevők szándéka
építőanyag kereskedés létrehozása, amely terveik szerint 15-20 fő foglalkoztatásával fog
működni.
A terület értékbecslése a Pénzügyi Bizottság felhatalmazása alapján megtörtént, a
hivatalos értékbecslés szerint a terület forgalmi értéke: 5.500.000,- Ft.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. március 28-án megtartott
képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy a Város folytasson további tárgyalásokat a
befektetőkkel, és egy soron következő testületi ülésre terjessze el a polgármester a
napirendi pontot.

A tárgyalást a Városvezetés lefolytatta az érintettekkel, és annak eredményeképp
3.600.000,- Ft összegű eladási árat a befektetők elfogadhatónak tartják.

Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2016.(VII.4.)
1

önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdés szerint az önkormányzati vagyon
körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében történő
hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy
forgalmi (piaci) értékét
a) ingatlan vagyon esetén kettő évnél nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő vagy
értékbecslő által készített forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni.
Az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átengedése tárgyában a
hatályos rendelet az alábbi szabályozást tartalmaz:
A 18. § (1) bekezdés szerint az önkormányzat a törzsvagyonon kívüli vagyontárggyal
támogathat
a) egyházakat,
b) alapítványokat,
c) társadalmi szervezeteket,
d) gazdálkodó szervezeteket,
e) más önkormányzatot,
d) költségvetési szerveket,
amennyiben a támogatási igény benyújtója megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben foglalt követelményeknek.

A (3) bekezdés szerint a képviselő-testület az (1) bekezdésben felsoroltakat a (2)
bekezdés szerinti módon abban az esetben támogathatja, ha a támogatott
a) munkahelyet létesít, vagy
b) önkormányzati feladat ellátását veszi át, vagy
c) a város érdekeit szolgáló oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális és
sporttevékenységet folytat vagy
d) közbiztonsági vagy védelmi feladatot lát el vagy
e) városfejlesztési feladatot végez.
A fentiek alapján van lehetőség eltérni az értékbecslésben foglalt értéktől.

Kérem, hozzanak döntést a Szentlőrinc, külterület 0149/7. hrsz-ú ingatlan értékesítése
tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. április 2.
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Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV.3.) KT. Határozata
a Szentlőrinc, külterület 0149/7. hrsz-ú ingatlan értékesítése
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szentlőrinc, külterület 0149/7. hrsz-ú ingatlant 3.600.000,- Ft, azaz hárommillióhatszázezer forint eladási áron kívánja értékesíteni Schaub Gábor (lakóhely, személyes
adatok: ……………………), Görgényi Imre (lakóhely, személyes adatok: ……………………) és
Kósa Dániel részére (lakóhely, személyes adatok: ……………………).
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és arra, hogy
a földhivatal előtti eljárás során nyilatkozatot tegyen és aláírjon.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2019. április 30.
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Iktatószám: 001/8094-2/2019.

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
Megrendelő neve: Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Készült: 1 példányban

A Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti
Telephely forgalmi értékéről

Szentlőrinc, 2019.03.19.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti telephely értékelése

1

Iktatószám: 001/8094-2/2019.

Értékbecslési bizonyítvány
A Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti
Telephely megnevezésű ingatlan
Piaci forgalmi értéke az értékelés fordulónapján:

5.500.000,- Ft
azaz
Ötmillió-ötszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Az értékelés fordulónapja: 2019-03.19.
Az értékelés részletezését, indoklását a melléklet tartalmazza.

Szentlőrinc, 2019.03.19.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti telephely értékelése

2

Iktatószám: 001/8094-2/2019.

Korlátozó feltételek nyilatkozata
1. Az értékelést végző személy nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező
gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az értékelésben
megadott értékeket.
2. Az értékelőnek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes,
egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az
ingatlan értékét.
3. A jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemle, az ingatlan
tulajdonosának szóbeli tájékoztatása és a részemre adott adatszolgáltatás
alapján mutattam be.
4. Nem végeztem
vizsgálatokat.

épületfizikai,

környezetvédelmi

és

egyéb

hasonló

5. Az értékelés során feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes, melynek
jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs
tudomásom, ezért felelősséget nem vállalok.
6. Minden számomra megadott információt megbízhatónak tekintettem, de
valódiságukért felelősséget nem vállalok.
7. Az értékelés az értékelést végző személy írásbeli engedélye nélkül sem
egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem
használható.

Értékbecslői nyilatkozat
Kárász Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő kijelentem, hogy sem jelenlegi, sem
jövőbeli érdekeltségem nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával
kapcsolatban. Kijelentem továbbá, hogy a szakértői jelentésben megállapított
érték nincs összefüggésben az értékbecslésért kapott ellenértékkel.
Az értékbecslés érvényességi ideje 90 nap.

Aláírás
Kárász Zsolt
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Előzmények
A megbízó megrendelése alapján a Kárász Értékbecslő Kft. (7940 Szentlőrinc,
Vasút u. 3.) elvégezte a Szigetvári Járási Földhivatalnál, a Szentlőrinc,
külterület 0149/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7940
Szentlőrinc, külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékelés célja:
Piaci forgalmi érték megállapítása az ingatlan fedezetként való felajánlása
céljából.

A szakértői vizsgálat módszere
A helyszíni szemlét 2019. március 19-én tartottam meg.
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a Megbízó biztosította, s
egyben tájékoztatott az ingatlan legfontosabb adatairól, jogi helyzetéről,
valamint gondoskodott az ingatlan megtekinthetőségéről.
Kézhez kaptam az értékelendő ingatlan nem hiteles tulajdoni lap másolatát.
Az adatfelvételi és az információs kérdésekre a Tulajdonos a szükséges
tájékoztatást megadta, majd ezt követően elkészítettem a beépítetlen terület
fényképfelvételeit.

Ingatlan-nyilvántartási adatok


Az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítható adatok:

Az ingatlan címe
Az ingatlan tulajdonosai
A tulajdonosok címe

7940 Szentlőrinc, külterület 0149/7 hrsz.
II-3
Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1
II-3
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan területe
Helyrajzi száma
A tulajdoni lap keltezése

Telephely
5000 m2
0149/7
2019.03.04.



A tulajdoni lapon található széljegyzetek:
Bejegyzést nem tartalmaz, az ingatlan tehermentes.



A tulajdoni lapon található terhek, bejegyzések:
A mellékelt tulajdoni lapnak megfelelően.

Az értékelésnek nem volt tárgya a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések
vizsgálata. A tulajdoni lapon lévő bejegyzések tartalmát valósnak fogadtam
el és az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor ezt nem vettem
figyelembe. Az értékelés a 2019. március 19-i állapotnak megfelelő.
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A település története, az ingatlan környezetének jellemzői
Fekvése
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás és kistérség
székhelye. A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a
Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű
Ormánságtól északra fekszik. Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb
mértékűek, ásványkinccsel, vagy jelentősebb erdőterületekkel nem
rendelkezik. A vidék, uralkodó talajtípusa a barnaföld. Közúton, a 6-os
főúton. Vonattal a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon, illetve a
Nagykanizsa–Gyékényes–Barcs–Pécs-vasútvonalon (a két vonal Pécs és
Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–Szentlőrincvasútvonalon.
Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, kulturális és közigazgatási
létesítmények a környéken elérhetőek. Az ingatlan aszfaltozott úton
közelíthető meg, a településen helyi és helyközi buszjárat van.
A település rangja: város
Területe: 27,82 km2
Lakosok száma: 6577 fő
A forgalmi érték meghatározásának tárgyát képező ingatlan Szentlőrinc
központjától délre, kereskedelmi, szolgáltató övezetben található.
A tárgyi ingatlan a városközponttól kb. 1,5 km-re található, a minimális
napi szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek: Élelmiszerbolt (500 m),
Buszmegálló (800 m), az ingatlan közelében, míg az egyéb szolgáltatási és
kereskedelmi egységek, mint Óvoda, Általános és Középiskola, Posta, Orvosi
rendelő, Gyógyszertár a városközpont környékén, az ingatlantól kb. 1
kilométeren belül érhetők el.
Az ingatlan megközelítése a 6-os számú főútról, Királyegyháza felé
kanyarodva, a település végét jelző tábla előtt 150 m-re nyugatra fordulva,
majd 100 métert haladva lehetséges.
A terület megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.
A területen felépítmény nem található. Állapota elhanyagolt. Az utcában
minden közmű ki van építve. A terület részleges kerítettséggel rendelkezik,
északról és nyugatról drótfonattal van határolva. A telekhatárok csak
részlegesen állapíthatók meg, a természetben összeolvad a 0149/8-as
helyrajzi számú ingatlannal.
A térség, illetve az ingatlanok közvetlen környezetének zaj és egyéb
emissziós terhelése alacsonynak mondható.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltam, a területen
környezetszennyező vagy egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle
időpontjában nem tároltak.

Közműellátottság és az épületgépészeti elemek
Víz
Szennyvíz
Gáz
Elektromos áram

Utcában
Utcában
Utcában
Utcában

kiépítve
kiépítve
kiépítve
kiépítve

csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási

lehetőség
lehetőség
lehetőség
lehetőség

adott
adott
adott
adott
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Ingatlanpiaci jellemzők és várható kilátások
2017-ben felpörgött az ipari/logisztikai ingatlanfejlesztők tevékenysége, a
teljes állomány pedig átlépte a 2 millió négyzetmétert. Az éves átadási
mennyiség 2009. óta először lépte át a százezer négyzetmétert; a fejlesztések
zömét az év második felében fejezték be.
Csaknem 118 ezer négyzetméternyi új létesítmény készült el 2017. során, ez
több mint 50%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és körülbelül
az előző öt év összes fejlesztési volumenének felel meg.
A bérbe adások új rekordot hoztak 2017-ben: a már kiemelkedően erős első
félév után az éves tranzakciós volumen megközelítette a 620 ezer
négyzetmétert. Ez volt az első alkalom, hogy a kereslet meghaladta a
félmillió négyzetmétert. Az egy évvel korábbihoz képest jelentős mértékben
nőtt mind a bérlet-hosszabbítások, mind az új szerződések és az előbérleti
szerződések mennyisége, ugyanakkor a bérelt területek bővítésére a
korábbinál kisebb igény mutatkozott. Az összesített megítélés a jelen
felmérés során sem változott érdemben. Az országos átlag mögött
mindazonáltal a déli országrész, romló és a központi és a nyugati térség
piacának javuló értékelése húzódik meg.
A telekpiacon 2016-2017-ben a korábbi 2014-2015-es évekre tekintettel
szerényebb volt az árcsökkenés mértéke (kb. 10% éves szinten), míg a
válság begyűrűzését követően 30-40%-os értékcsökkenéssel lehet
kalkulálni. Az idei évben a kapott válaszok alapján lényegében árstabilitásra
lehet számítani. Kicsi további árcsökkenés – hasonlóan az egy negyedévvel
korábbihoz - csak a Dél és Kelet-magyarországi régióban várható.
Változatos képet mutat a magyarországi kereskedelmi ingatlanszektor,
azonban az összes szegmensénél megállapítható, hogy a piac túl van a
mélyponton és belépett a stagnálás fázisába. A fellendülés első jelei már
mutatkoznak, a pontos időzítés függ a hazai gazdaságpolitikától, a
nemzetközi befektetői hangulattól, valamint a bérbeadók és a bérlők
igényeinek pontosabb összehangolásától.
Jól kezdett a befektetési piac; az első hat hónapban a befektetők által
elköltött pénz megközelíti a 230 millió eurót, ami több mint a teljes tavalyi
évben végrehajtott tranzakciók összege (188 millió euro).
Az intézményi befektetők leginkább a kiemelkedő kiskereskedelmi
ingatlanok és hosszú időtartamú bérleti szerződésekkel rendelkező jó
minőségű irodaházak iránt érdeklődnek. A DTZ szerint ez a két szektor fogja
kitenni a teljes befektetési volumen, jelentős részét. A magyar piac
legnagyobb hiányossága, hogy kevés a piacon lévő központi fekvésű „prime”
ingatlan és az ezek iránt leginkább érdeklődő intézményi befektető. Nagyobb
számban vannak eladósorban a jó lokációval rendelkező, de nem „A”
kategóriás ingatlanok, ahol az eladói és vásárlói elképzelések jobban
közelítenek egymáshoz.
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Nevezett ingatlan településen belüli elhelyezkedése jó, megközelítése minden
járművel lehetséges, adottságainak megfelelően piacképesnek mondható, a
területen az utóbbi években több új ház épült, jelenleg is folynak
építkezések. Ingatlanról kialakított benyomás: közepes.
Értékesíthetősége: nehéz, a jellegére való tekintettel.

Az értékelés során alkalmazható módszerek
Az ingatlan értékének megállapítására három módszer alkalmazható:
- a piaci adatok összehasonlításán alapuló
- a nettó pótlási költség alapú
- a hozamszámítás alapú
I. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént,
konkrét és ismert adásvételek képezik az összehasonlítás alapját. Az
ingatlanértékeléskor az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt,
melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az
alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint
megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az
értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. Ezeket a
tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő
vagyontárgy piaci forgalmi értékét.
II. A nettó pótlási költség alapú értékelés
Ez az eljárás az adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld
értékének hozzáadásával. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a
költséggel. A költség alapú értékelés esetében az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a
földterület becsült forgalmi értékét.
Az eljárás legfontosabb lépései a következők:
- Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek
lennénk a lehető legkedvezőbben kihasználni.
- Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek
a jelenleg költségét.
- Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális
avulás, a fizikai állagromlás, vagyis az üzemelés okozta
elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott.
- Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési
költségből.
- Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési
költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsülhetjük meg, amikor is az
értékelendő földterület elhelyezkedését, területfejlesztését hasonlítjuk össze
közeli ingatlanokkal, kiigazítást téve a jelentős különbségek terén.
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Két lehetőség kínálkozik a felépítmény bekerülési költségének becslésére:
az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.
Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon határozza meg az épület
költségét, a felépítmény jellemzőit.
A helyettesítési költség a költség olyan becslése a napi piaci árakon, amikor
a felépítmény közművei és funkciója csupán hasonló az értékelendő
ingatlanéhoz.
Ezt követően a felbecsült értékcsökkenések mértékét kivonjuk az építési és
területfejlesztési költségből. Az így kapott összeget a földterület értékével
összegezve, megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
III. Hozamszámításon alapuló értékelés
Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő
kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
A hozamszámítás lépései:
- Ingatlan lehetséges használati módjainak elemzése
- Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
- Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
- Tőkésítési kamatláb meghatározása
- A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
- A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon
alapuló érték
A hozamszámítás fő meghatározó tényezői:
- Bevétel/ bérleti díjak
- A bérlet időtartama
- A bérlet feltételei
- A bérleti díj felülvizsgálata
- Hozam
A megbízás alapján feladatom volt ingatlanforgalmi szakvéleményt
nyilvánítani a megtartott helyszíni szemle adatai alapján, továbbá
összehasonlító értékadatok alapján szakértői véleményt készíteni arról, hogy
a fent nevezett ingatlannak mennyi a piaci-forgalmi értéke.
A három értékelési mód közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló
értékelést vettem alapul. Telekérték meghatározásánál a másik két
értékelési módszer nem alkalmazható.
Az értékbecslés a piaci érték megállapítására készült, ennek
figyelembevételével az értékelés nem törekszik az épületek és egyéb
ingatlanelemek részletes leírására, középpontjában az értékesíthetőség,
illetve az ingatlanban rejlő tényezők vizsgálata áll.
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Összehasonlító adatok áttekintése
Telekingatlan összehasonlító adatai: (Szentlőrinc, 0149/7 hrsz.)
Az ingatlan értékelésénél az összehasonlító adatokat a vizsgált ingatlan
közelében lévő ingatlanokról gyűjtöttem.
Az érték meghatározásánál figyelembe vettem az ilyen jellegű ingatlanok
iránti jelenlegi keresletet és kínálatot. Sor került továbbá az ingatlan
helyszíni megtekintése során a hasonló funkciójú és adottságú
ingatlanok értékadatainak megismerésére, azoknak a tárgyi ingatlannal
történő összehasonlítására.
/Felhasznált adatok forrása: Internet, saját adatbázis, Apeh adatbázis/

Megjegyzés: Az ingatlan megnevezése a tulajdoni lap szerint, telephely.
Az ingatlanforgalmi érték megállapítása során az elmúlt években eladott és
eladásra kínált hasonló jellegű ingatlanokat vettem figyelembe, majd a
szükséges korrekciók alkalmazásával határoztam meg a piaci értéket.
Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb
szervezetektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás
rendelkezésre áll, ill. ezek beszerezhetők.
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Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc,
külterület

7940 Szentlőrinc,
külterület

7940 Szentlőrinc,
külterület 040/19 hrsz.

Tagolása:

földszint

földszint

földszint

földszint

Környezete:
Jelleg, funkció:
Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.):

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

saját adatgyűjtés

saját adatgyűjtés

saját adatgyűjtés

Építés éve:
Műszaki állapot:

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bruttó ár (Ft)
2

5 000
5000,0

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

3 600 000
2 440
2488,0
1 447
kínálat
2019. március
0,90

6 500 000
5 068
5068,0
1 283

5 800 000
5 035
5035,0
1 152

adásvétel
2017. május
1,00

adásvétel
2018. június
1,00

1 283

1 152

1 302

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
hasonló
településen belüli elhelyezkedés

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

telekméret

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

alapterület

kisebb

hasonló

hasonló

0,90

1,00

1,00

műszaki állapot

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építési mód

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

hasonló

hasonló

hasonló

közművesítettség

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

hasonló

0,95

0,95

1,00

beépíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

vezetékjog miatt

hasonló

kedvezőbb

hasonló

0,95

1,00

1,00

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1 113
34%

1 158
33%

1 152
33%

PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS
számítás alapját képező terület (m2)
helyszíni szemlén mért terület alapján
fajlagos átlagár (Ft/m2)
fajlagos átlagár kerekítve (Ft/m2)
becsült bruttó érték (Ft)
becsült bruttó érték kerekítve (Ft)

5 000,00
1 141
1 100
5 500 000

5 500 000
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Összefoglalás
Forgalmi érték meghatározása:

Piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer

5 500 000 Ft

Súlyozás

100%

Költség módszer

Nem számolt

Súlyozás

0%

2019. március 19-én a Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940
Szentlőrinc, Templom tér 8.) megbízásából elvégeztem a Szentlőrinc,
külterület 0149/7 helyrajzi szám alatti, természetben 7940 Szentlőrinc,
külterület 0149/7 alatti 5000 m2 alapterületű telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékbecslésben foglaltak alapján megállapítom, hogy a fent nevezett
ingatlan forgalmi értéke kerekítve:

5.500.000,- Ft
azaz Ötmillió-ötszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Szentlőrinc, 2019.03.19.
Készítette:

Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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MELLÉKLETEK
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Fényképfelvételek

Környezet

Az ingatlan bejárata

Porta

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe
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Településtérkép
/Szentlőrinc/

Értékelt ingatlan

Értékelt ingatlan
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
Megrendelő neve: Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Készült: 1 példányban

A Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti
Közterület, transzformátorház forgalmi értékéről

Szentlőrinc, 2019.03.19.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti Közterület, transzformátorház értékelése
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Értékbecslési bizonyítvány
A Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti
Közterület, transzformátorház megnevezésű ingatlan
Piaci forgalmi értéke az értékelés fordulónapján:

7.400.000,- Ft
azaz
Hétmillió-négyszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Az értékelés fordulónapja: 2019-03.19.
Az értékelés részletezését, indoklását a melléklet tartalmazza.

Szentlőrinc, 2019.03.19.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti Közterület, transzformátorház értékelése
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Korlátozó feltételek nyilatkozata
1. Az értékelést végző személy nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező
gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az értékelésben
megadott értékeket.
2. Az értékelőnek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes,
egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az
ingatlan értékét.
3. A jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemle, az ingatlan
tulajdonosának szóbeli tájékoztatása és a részemre adott adatszolgáltatás
alapján mutattam be.
4. Nem végeztem
vizsgálatokat.

épületfizikai,

környezetvédelmi

és

egyéb

hasonló

5. Az értékelés során feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes, melynek
jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs
tudomásom, ezért felelősséget nem vállalok.
6. Minden számomra megadott információt megbízhatónak tekintettem, de
valódiságukért felelősséget nem vállalok.
7. Az értékelés az értékelést végző személy írásbeli engedélye nélkül sem
egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem
használható.

Értékbecslői nyilatkozat
Kárász Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő kijelentem, hogy sem jelenlegi, sem
jövőbeli érdekeltségem nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával
kapcsolatban. Kijelentem továbbá, hogy a szakértői jelentésben megállapított
érték nincs összefüggésben az értékbecslésért kapott ellenértékkel.
Az értékbecslés érvényességi ideje 90 nap.

Aláírás
Kárász Zsolt

7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti Közterület, transzformátorház értékelése
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Előzmények
A megbízó megrendelése alapján a Kárász Értékbecslő Kft. (7940 Szentlőrinc,
Vasút u. 3.) elvégezte a Szigetvári Járási Földhivatalnál, a Szentlőrinc,
belterület 1027/135 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7940
Szentlőrinc, Nyárfa utca végén található, közterület és transzformátorház
megnevezésű ingatlan értékbecslését.
Az értékelés célja:
Piaci forgalmi érték megállapítása az ingatlan fedezetként való felajánlása
céljából.

A szakértői vizsgálat módszere
A helyszíni szemlét 2019. március 19-én tartottam meg.
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a Megbízó biztosította, s
egyben tájékoztatott az ingatlan legfontosabb adatairól, jogi helyzetéről,
valamint gondoskodott az ingatlan megtekinthetőségéről.
Kézhez kaptam az értékelendő ingatlan nem hiteles tulajdoni lap másolatát.
Az adatfelvételi és az információs kérdésekre a Tulajdonos a szükséges
tájékoztatást megadta, majd ezt követően elkészítettem a beépítetlen terület
fényképfelvételeit.

Ingatlan-nyilvántartási adatok


Az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítható adatok:

Az ingatlan címe
Az ingatlan tulajdonosai
A tulajdonosok címe

7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 hrsz.
II-1
Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1
II-1
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan területe
Helyrajzi száma
A tulajdoni lap keltezése

közterület és transzformátorház
2.1137 m2 – értékelve: 1.800 m2
1027/135
2019.03.04.



A tulajdoni lapon található széljegyzetek:
Bejegyzést nem tartalmaz, az ingatlan tehermentes.



A tulajdoni lapon található terhek, bejegyzések:
A mellékelt tulajdoni lapnak megfelelően.

Az értékelésnek nem volt tárgya a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések
vizsgálata. A tulajdoni lapon lévő bejegyzések tartalmát valósnak fogadtam
el és az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor ezt nem vettem
figyelembe. Az értékelés a 2019. március 19-i állapotnak megfelelő.

7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti Közterület, transzformátorház értékelése
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A település története, az ingatlan környezetének jellemzői
Fekvése
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás és kistérség
székhelye. A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a
Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű
Ormánságtól északra fekszik. Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb
mértékűek, ásványkinccsel, vagy jelentősebb erdőterületekkel nem
rendelkezik. A vidék, uralkodó talajtípusa a barnaföld. Közúton, a 6-os
főúton. Vonattal a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon, illetve a
Nagykanizsa–Gyékényes–Barcs–Pécs-vasútvonalon (a két vonal Pécs és
Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–Szentlőrincvasútvonalon.
Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, kulturális és közigazgatási
létesítmények a környéken elérhetőek. Az ingatlan aszfaltozott úton
közelíthető meg, a településen helyi és helyközi buszjárat van.
A település rangja: város
Területe: 27,82 km2
Lakosok száma: 6577 fő
A forgalmi érték meghatározásának tárgyát képező ingatlan Szentlőrinc
központjától keletre, lakóövezetben található.
A tárgyi ingatlan a városközponttól kb. 0,8 km-re található, a minimális
napi szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek: Élelmiszerbolt (300 m),
Buszmegálló (500 m), az ingatlan közelében, míg az egyéb szolgáltatási és
kereskedelmi egységek, mint Óvoda, Általános és Középiskola, Posta, Orvosi
rendelő, Gyógyszertár a városközpont környékén, az ingatlantól kb. 0,7
kilométeren belül érhetők el.
Az ingatlan megközelítése a 6-os számú főútról, Királyegyháza felé
kanyarodva, a Munkácsy utcára, majd továbbhaladva a Pécsi és Ifjúság
utcán keresztül lehetséges.
A terület jó infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.
A területen jelenleg egy játszótér és egy transzformátorház található.
Állapota gondozott. Az utcában minden közmű ki van építve. A terület
kerítettséggel nem rendelkezik. A telekhatárok csak részlegesen állapíthatók
meg.
A telek jelenleg 2.1137 m2 nagyságú. Az értékbecslés a megvalósítandó
1.800 m2-es terület ingatlanforgalmi értékét vizsgálja. A jelenleg közterület,
transzformátorházként, az ingatlannyilvántartásban szereplő területből, az
átminősítés után 1.800 m2-en beépítetlen terület lesz, ahol meg tud
valósulni a tervezett garázs sor, összesen 21 db garázzsal és 12 db tárolóval.
A térség, illetve az ingatlanok közvetlen környezetének zaj és egyéb
emissziós terhelése alacsonynak mondható.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltam, a területen
környezetszennyező vagy egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle
időpontjában nem tároltak.
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Közműellátottság és az épületgépészeti elemek
Víz
Szennyvíz
Gáz
Elektromos áram

Utcában
Utcában
Utcában
Utcában

kiépítve
kiépítve
kiépítve
kiépítve

csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási

lehetőség
lehetőség
lehetőség
lehetőség

adott
adott
adott
adott

Ingatlanpiaci jellemzők és várható kilátások
Baranya megyében nagyobb ingatlanpiaci ingadozások nélkül telt el az
elmúlt időszak. A régió megyéinek ingatlanpiaca továbbra is stagnált,
visszafogott piaci forgalom jellemezte, viszont az árakban további csökkenés
nem igazán tapasztalható. A kistelepülések és városok közötti
árkülönbségek továbbra is jól érzékelhetők.
Az ingatlanárak mozgásának függvényében a megye egységes szinten
kezelhető mind a lakóingatlanok, mind a nem lakó ingatlanok
árváltozásainak mértékében. A kínálati és vevői oldal nem távolodott
egymástól tovább, ahogy az előző évben, de a kínálati árak és a tényleges
adásvételi árak közötti különbség még mindig magasabb, mint a gazdasági
válság előtti időszakban. A pénzhiány miatt értékesítő tulajdonosok eredeti
elképzelésükből akár 20-25, de nemritkán 30%-ot is engednek az árakból,
akiknek nem feltétel a pénzhez jutás, azok hirdetése viszont évek óta
megtalálható a piacon. Ezt a tőkeerős vásárlók is kihasználják, többször két
ingatlan között az dönt, melyik árából tudnak nagyobb kedvezményt,
„várható nyereséget” kialkudni.
Figyelembe véve, hogy a világ pénzpiacai beszűkültek a finanszírozási
lehetőségek, a pénzügyi válság rövid időn belül jelentős gazdasági válsággá
alakulhat. A hitelezési lehetőségek beszűkülése, a kamatok és az infláció
emelkedése így is növeli a vállalatok körbetartozását, és tömeges csődöket
okozhat ami munkahelyek tízezreinek elvesztéséhez, a családok pénzügyi
helyzetének romlásához vezet, melynek az ingatlanpiacra gyakorolt
kedvezőtlen hatása egyértelmű.
A kínálati oldalon tapasztalható növekedés miatt azonban az árak
stagnálnak, a vevők a gyorsan értékesíteni kívánt ingatlanokból a
visszafogottabb ár, vagy a jobb minőség között válogathatnak.
A telekpiacot érintő összesített helyzetértékelés 2008 októbere, a válság
elmélyülése óta alig-alig változik, azaz lényegében stagnál, illetve egyes
térségekben negatív irányba tart. Az egy negyedévvel ezelőttihez képest a
fővárosban és környékén valamint Nyugat-Magyarországon a piaci helyzet
kissé javult, míg Kelet-Magyarországon és főként a dél-magyarországi
területeken érzékelhetően romlott. Az ingatlanos cégek a következő egy évre
viszont kissé élénkülő helyzetet és növekvő tendenciákat jeleznek előre.
Mindezt alátámasztják a vállalatoktól kapott prognózisok, hiszen ezek is
átmenetileg növekvő szintű keresletet vetítenek előre. Ezeknek megfelelően
az építési telkek áraiban a következő 12 hónapban nem várható pozitív
elmozdulás viszont a kereslet növekedhet irántuk. Értéknövekedés kizárólag
az egyedi adottságokkal rendelkező ingatlanok esetében érvényes, ahol a
kivételes tulajdonságok néha még magasabbra is emelhetik az árakat.
7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti Közterület, transzformátorház értékelése
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Az összesített megítélés a jelen felmérés során sem változott érdemben. Az
országos átlag mögött mindazonáltal a déli országrész romló és a központi
és a nyugati térség piacának javuló értékelése húzódik meg.

A telekpiacon 2015-2016-ban a korábbi 2008-2014-es évekre tekintettel
szerényebb volt az árcsökkenés mértéke (kb. 15% éves szinten), míg a
válság begyűrűzését követően 30-40%-os értékcsökkenéssel lehet
kalkulálni. Az idei évben a kapott válaszok alapján lényegében árstabilitásra
lehet számítani. Kicsi további árcsökkenés – hasonlóan az egy negyedévvel
korábbihoz - csak a Dél és Kelet-magyarországi régióban várható.
Nevezett ingatlan településen belüli elhelyezkedése jó, megközelítése minden
járművel lehetséges, adottságainak megfelelően piacképesnek mondható, a
területen az utóbbi években több új ház épült, jelenleg is folynak
építkezések. Ingatlanról kialakított benyomás: jó.
Értékesíthetősége: jó.

Az értékelés során alkalmazható módszerek
Az ingatlan értékének megállapítására három módszer alkalmazható:
- a piaci adatok összehasonlításán alapuló
- a nettó pótlási költség alapú
- a hozamszámítás alapú
I. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént,
konkrét és ismert adásvételek képezik az összehasonlítás alapját. Az
ingatlanértékeléskor az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt,
melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az
alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint
megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az
értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. Ezeket a
tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő
vagyontárgy piaci forgalmi értékét.
II. A nettó pótlási költség alapú értékelés
Ez az eljárás az adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld
értékének hozzáadásával. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a
költséggel. A költség alapú értékelés esetében az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a
földterület becsült forgalmi értékét.
Az eljárás legfontosabb lépései a következők:
- Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek
lennénk a lehető legkedvezőbben kihasználni.
7940 Szentlőrinc, belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti Közterület, transzformátorház értékelése
7

Iktatószám: 001/8093-2/2019.

-

Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek
a jelenleg költségét.
Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális
avulás, a fizikai állagromlás, vagyis az üzemelés okozta
elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott.
Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési
költségből.
Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési
költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét.

A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsülhetjük meg, amikor is az
értékelendő földterület elhelyezkedését, területfejlesztését hasonlítjuk össze
közeli ingatlanokkal, kiigazítást téve a jelentős különbségek terén.
Két lehetőség kínálkozik a felépítmény bekerülési költségének becslésére:
az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.
Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon határozza meg az épület
költségét, a felépítmény jellemzőit.
A helyettesítési költség a költség olyan becslése a napi piaci árakon, amikor
a felépítmény közművei és funkciója csupán hasonló az értékelendő
ingatlanéhoz.
Ezt követően a felbecsült értékcsökkenések mértékét kivonjuk az építési és
területfejlesztési költségből. Az így kapott összeget a földterület értékével
összegezve, megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
III. Hozamszámításon alapuló értékelés
Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő
kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
A hozamszámítás lépései:
- Ingatlan lehetséges használati módjainak elemzése
- Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
- Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
- Tőkésítési kamatláb meghatározása
- A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
- A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon
alapuló érték
A hozamszámítás fő meghatározó tényezői:
- Bevétel/ bérleti díjak
- A bérlet időtartama
- A bérlet feltételei
- A bérleti díj felülvizsgálata
- Hozam
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A megbízás alapján feladatom volt ingatlanforgalmi szakvéleményt
nyilvánítani a megtartott helyszíni szemle adatai alapján, továbbá
összehasonlító értékadatok alapján szakértői véleményt készíteni arról, hogy
a fent nevezett ingatlannak mennyi a piaci-forgalmi értéke.
A három értékelési mód közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló
értékelést vettem alapul. Telekérték meghatározásánál a másik két
értékelési módszer nem alkalmazható.
Az értékbecslés a piaci érték megállapítására készült, ennek
figyelembevételével az értékelés nem törekszik az épületek és egyéb
ingatlanelemek részletes leírására, középpontjában az értékesíthetőség,
illetve az ingatlanban rejlő tényezők vizsgálata áll.

Összehasonlító adatok áttekintése
Telekingatlan összehasonlító adatai: (Szentlőrinc, 1027/135 hrsz.)
Az ingatlan értékelésénél az összehasonlító adatokat a vizsgált ingatlan
közelében lévő ingatlanokról gyűjtöttem.
Az érték meghatározásánál figyelembe vettem az ilyen jellegű ingatlanok
iránti jelenlegi keresletet és kínálatot. Sor került továbbá az ingatlan
helyszíni megtekintése során a hasonló funkciójú és adottságú
ingatlanok értékadatainak megismerésére, azoknak a tárgyi ingatlannal
történő összehasonlítására.
/Felhasznált adatok forrása: Internet, saját adatbázis, Apeh adatbázis/

Megjegyzés: Az értékbecslés a megvalósítandó 1.800 m2-es terület
ingatlanforgalmi
értékét
vizsgálja.
A
jelenleg
közterület,
transzformátorházként, az ingatlan nyilvántartásban szereplő területből, az
átminősítés után 1.800 m2-en beépítetlen terület lesz.
Az ingatlanforgalmi érték megállapítása során az elmúlt években eladott és
eladásra kínált hasonló jellegű ingatlanokat vettem figyelembe, majd a
szükséges korrekciók alkalmazásával határoztam meg a piaci értéket.
Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb
szervezetektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás
rendelkezésre áll, ill. ezek beszerezhetők.
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Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc,
belterület 1036/54 hrsz.

7940 Szentlőrinc,
belterület 1036/51 hrsz.

7940 Szentlőrinc,
belterület 1036/46 hrsz.

földszint

földszint

földszint

földszint

lakó
beépítetlen terület

lakó
beépítetlen terület

lakó
beépítetlen terület

lakó
beépítetlen terület

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

saját adatgyűjtés

saját adatgyűjtés

saját adatgyűjtés

Értékelendő
Ingatlan címe:
Tagolása:

Környezete:
Jelleg, funkció:
Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.):

Építés éve:
Műszaki állapot:

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bruttó ár (Ft)
2

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)

21 137
1800,0

kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

4 000 000
800
800,0
5 000
adásvétel
2017. március
1,00

4 000 000
800
800,0
5 000
adásvétel
2017. május
1,00

5 000

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
településen belüli elhelyezkedés
hasonló

4 064 000
800
800,0
5 080
adásvétel
2016. december
1,00

5 000
hasonló

5 080
hasonló

1,00

1,00

1,00

telekméret

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

alapterület

kisebb

kisebb

kisebb

0,90

0,90

0,90

műszaki állapot

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építési mód

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

közművesítettség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

telek fekvése miatt

hasonló

hasonló

hasonló

hasznosíthatóság

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,90

0,90

4 050
34%

4 050
33%

4 115
33%

PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS
számítás alapját képező terület (m2)
helyszíni szemlén mért terület alapján
fajlagos átlagár (Ft/m2)
fajlagos átlagár kerekítve (Ft/m2)
becsült bruttó érték (Ft)
becsült bruttó érték kerekítve (Ft)

1 800,00
4 071
4 100
7 380 000

7 400 000
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Összefoglalás
Forgalmi érték meghatározása:

Piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer

7 400 000 Ft

Súlyozás

100%

Költség módszer

Nem számolt

Súlyozás

0%

2019. március 19-én a Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940
Szentlőrinc, Templom tér 8.) megbízásából elvégeztem a Szentlőrinc,
belterület 1027/135 helyrajzi szám alatti, természetben 7940
Szentlőrinc, Nyárfa utca végén található 1800 m2 alapterületű
közterület, transzformátorház, leendő beépítetlen terület megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékbecslésben foglaltak alapján megállapítom, hogy a fent nevezett
ingatlan forgalmi értéke kerekítve:

7.400.000,- Ft
azaz Hétmillió-négyszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Szentlőrinc, 2019.03.19.
Készítette:

Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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MELLÉKLETEK
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Fényképfelvételek

Nyárfa utca

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe
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Településtérkép
/Szentlőrinc/

Értékelt ingatlan

Értékelt ingatlan
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