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K6pvisel6-testiilet6nek

4. szhmit

jegyz6kiinyve
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JEGYZ6KONYV
K6sztilt: Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2017. 6prilis 28. napjSn a Gar6bi
Fal uhSzban megtartott nyf

Jelen

vannak:

lt i.il6s6rol.

Zolthn
Antaln6

Kov6cs

Nagy
Tan6cskoz6sijoggal rdszt

vesz:

polg6rmester
alpolg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti alj egyzo

Kov5cs Zolt6n polg6rmester koszontrjtte a jelenl6voket. Megdllapitotta, hogy a k6pviselok koziil Szegi
Szabolcs igazoltan tSvol van, a testtilet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt
napirenddel egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovSbbi napirendi pont felv6tel6re. A testtlet egyhangirlag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendeket.

Nanirendi iavaslat

l.

Javaslat az Als6told, Bokor, Cserh6tszentivhn. Garhb, Gardb ds Kutas6 Onkormdnyzatok
kozos tulajdon6ban l6vo Als6toldi 66ll hrsz-ir kivett 6voda megnevezdsri, teriilet ingatlan
erl6kesftds6re.
El oterj eszto : KovScs Zolthn polg6rmester

2.

Egyebek

l.Napirend
Javaslat az Als6told, Bokor, Cserh5tszentiv6n, Gar6b, Gar6b es Kutaso Onkorm6nyzatok kozcis
tulajdon6ban l6vo Als6toldi 6611 hrsz-it kivett 6voda megnevez6sti, teriilet ingatlan 6rt6kesit6s6re.
Eloterj eszto : Kov6cs Zolthn pol giirmester

Kov6cs Zoltdn polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst ( 1.
sz6mri mell6klet ) a meghfv6val egyiitt mindenki megkapta, Sttanulm6nyozhatta. Az eloterjesztdsb6l
kitiinik, hogy a hat onkorm6nyzat tulajdon6ban l6vo 6voda 6ptiletdnek megvdtel6re sz6nddknyilatkozal
6rkezett. A forgalmi 6rt6kbecsl6s szerint 12.400.000 Ftazingatlan piaci 6rt6ke. Azt kell eldonteni a
k6pviselii-testiiletnek, hogy eladja-e a151180-ad tulajdon r6sz6t, melynek alapjitn l 033.333 Ft illetn6
meg az onkorm6nyzatot.

A K6pviselo-testiilet tagjai egyhangfilag thmogattilk,hogy az ingatlant 6rt6kesits6k.
A k6pviselo-testi.ilet egyhangflag

-2

igen szavazallal

-

az alilbbihatfrozatothorta:

Gar6b Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
27 I 2017 .(lY .28.\ szhmft hathr ozata
Az Als6toldo Toldi ft 20. szim alatti (hrsz: 66ll) ingatlan 6rt6kest6s6vel
kapcsolatban
Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzathnak K6pviselo-testiilete megismerte 6s megt6rgyalta az
Als6totd totOi tt 20. (Hrsz.: 6611.\ szdm alatti ingatlan 6rt6kesit6s6vel kapcsolatos
el6terieszt6st 6s az alSbbi hatitrozatot hozza:

l.l

Garhb Kozseg Onkorm6nyzata

-

mint 15/180-ad r6szben tulajdonostdrs-

az

Als6told Toldi f420. (Hrsz.: 6611.\ szdm alatti ingatlan elov5s6rl6si jog6r6l - Gar6b
Kozseg 6nkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek 512016. (IX.5.) onkorm6nyzati

- az onkorminyzat vagyonSr6l 6s a vagyongazd6lkod6s szab6lyair6l (tov6bbiakban: Vagyonrendelet.) ll. $ (3) b) pontja 6rtelm6ben - lemond,6s egyet6rt
az tngatlan drt6kesit6sdvel 12.400.000.- Ft, azaz tizenkett6milli6-n6gyszilzezer 00/100 forint eladfsi 6ron Franka J6zsef 3069 Ats6told Bableves puszta hrszzT/8.
sz. alatti lakos,6s a Franka 2000 Kft 3060 Phsztil F6 ft 54. (ad6szim: 119804562-12 igyvezet6je: Franka J6zsef) r6sz6re % - Yz tulajrloni r6sz arinyban.

rendelet6nek

Az 1. pontban szereplo 6rt6kbecsl6sben rneghatirozolt osszegbol a tulajdonosi
egymilli6-harminchiromezerarfny 6rtelm6ben 1.033.333.- Ft

2.1

hhr oszfzharm i nchdro m
3.1

fo ri

nt
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g az onkorm6ny zatot.

Az ingatlan ad6sv6tel6vel kapcsolatos iigyv6di 6s loldhivatali kolts6geket a leendo
a Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. i.igyv6d 6ltal toft6no

vevo viseli, amely tartalmazza
megkeres6s6t is.

4.1

A

teljes v6telfr megfizet6se szerz6d6s hat6lyba l6p6s6t kovetoen 6tutal6ssal

tort6nik.

5./ A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a Polgitrmestert a Vagyonrendelet. l1.S (3)
bekezd6s b) pontja 6rtelm6ben az ad6sv6teli szerzodds a16ir6sitra.

6. lA

dtjnt6srol

a v6teli

sz6nd6kot bejelentoket valamint

a

tulajdonost6rs

onkorm6nyzatokat drtesiteni kel l.

Hat6rido: 6rtelem szerint, ill. az 6. pontn6l 5 napon beliil
Felelos: Kov6cs Zoltin polg6rmester

2.Napirend
Egyebek
El6terj eszto : Kov6cs Zoltitn polgrirmester

A)

Javaslat a Petofi rit ( temetohozvezeto szakasz ) burkolat feliljit6si terv6nek elk6szftdsdre

Eloterjeszto: Kov6cs Zoltbn polg6rmester

B) Javaslat

a 14412 hrsz-ir ingatlan 6rtdkbecsl6s6nek elk6szitdsdre
Eloteri eszto: Kovrics Zoltin polgSrmester

C) Vdteli Aj6nlat bejelent6se kiiltertileti

ingatlanokra vonatkoz6an

Eloterj eszto : Kov6cs Zolthn pol g5rmester

D)

Javas lat ritfehij itSsra p 6ly 6zat benyrij t5s6ra
EI ote4 eszto :

Kov6cs Zoltitn polg6rmester

*****
A)
Kov6cs ZoltSn polgrirmester iavasolta, hogy k6szits6k el a Petofi rit ( temetohoz vezeto szakasz
)
burkolat fehijit6srinak terv6t, mivel a temetohoz vezeto rit nagyon rossz iillapotban van. Csak a
megl6vo ritburkolat fehijit6sa toft6nne. Javasolta azt is, hogy a terv elk6szft6s6vel a SALG6TERVPLUSZ M6rnoki 6s Kornyezetv6delmi Kft-t tervezoj6t Lantos Liszlotbizzirkmeg.

A k6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val.
A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

2 igen szavazallal

-

az alfhbi hatfirozatot hozta:

Garib Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
/2017 .(lY .28.) szhmll hatir ozata

28

a Petdfi rit ( temet6hdz vezetil szakasz ) burkolat fehijitrisi terv6nek elk6szit6s6vel

kapcsolatban

Garrlb Kozseg Onkormdnyzata Kepviselo-testi-ilete, mint drjnt6shoz6 testtilet figy
hatdrozott, hogy a Gar6b Petofi-rit ( temetdhoz vezeto szakasza ) burkolat fehijft6si
tervdnek elk6szftds6vel a SALGOTERV - PLUSZ M6rnoki 6s Kornyezetv6delmi Kft.
tew ezojet Lantos Lilszlot bizza meg.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgilrmestert, hogy a tervezovel a kapcsolatot
vegye fel, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.
HatSrido: 6r'telemszeriien

Felelos: Kov6cs ZolthnpolgSrmester
B)
KovScs Zoft6n polg6rmester tbjekoztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy megkerest6k ot, hogy szeretn6k
megv6s6roln i az onkorm 6ny zat tul aj don6ban ldvo 1 4 4 I 2 hr sz-t ingatlant.

Naglzn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo tilekoztatta, hogy onkormSnyzat csak fgy 6rt6kesitheti a
tulajdon6ban l6vo ingatlant, ha annak hivatalos forgalmi 6rt6kbecsldssel meg6llapitjSk a val6s piaci
6rt6kdt. Teh6t. ha az onkormhnyzatnak szrind6k6ban 6ll a fenti ingatlan 6rt6kesit6se, akkor elso l6p6s.
hogy szakembertbiz meg a hivatalos forgalmi 6rt6kbecsl6s elk6szit6s6vel.

A k6pv i se lo-te

sti.i

let egyet6rtett az elhan gzottakkal.

Kov6cs Zoltdn polgilrmester javasolta, hogy k6rjenek

fel

szakertot az ingatlan forgalmi 6rtdkdnek

me96llapit6s6ra.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

2 igen szavazattal

-

az alilbbihatirozatothorta:

Gardb Kiizs6e Onkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
29 I 2017 .(IY .28.1 szhmlf hathr ozata
a Gardb 14412 hrsz-iringatlan 6rt6kbecsl6s6vel kapcsolatban
GarSb Krizs6g Onkormdnyzata Kepviselo-testiilete, mint dcint6shoz6 testiilet irgy
hatilrozott, hogy a Gar6b 14412 hrsz-ri ingatlan6nak val6s piaci 6rt6k6nek
megrlllapit5sa c6lj6b6l hivatalos forgalmi 6rt6kbecsl6st k6szitett.

A k6pviselo-testiilet

felhatalmazza

a polgirmesteft a tov6bbi sztiks6ges intdzked6sek

megt6tel6re.

Hatrirido: 6rtel emszerti
Felelos : Ko v ircs Zoltirn pol gSrmester

c)
Kov6cs Zolt6n polg6rmester javasolta, hogy az 6ltaluk 6rt6kesitett 6s 6rt6kesiteni kiv6nt ingatlanok
elad5si 6riho1 befoly bev6teleit vagyongyarapitilsra haszniilja fel az onkorm6nyzat. Az

onkorm6nyzatnak a kdsobbiek folyamiin lehet olyan fejlesztdsi terve, amelyhez egymAs mellett l6vo
kiilteriileti ingatlanok sziiks6gesek. Azt javasolta, hogy tegyen az onkorm5nyzat v6teli aj6nlatot a
helyben ismert 6raknak megfelel6en 410 Ftlmz-es 6rakon az alSbbi hrsz-ri ingatlanok tekintet6ben:
013 I 4, 013 15, 013 I 6,013 ll, 0 I 3/8, 013 19.

A k{pviselo-testiilet egyetdrtett
al 5bb

i hatir ozatot

ho

a polgArmester javaslat6val, 6s egyhangrilag

- 2 igen szavazaltal -

az

zta:

Gar:ib Kiizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
szimfi hathr ozatz
kiilteriileti ingatlanok v6teli aj6nl athv al kapcsolatban

30 12017 .(lY .28.1

Gardb Kozs6g onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dontdshoz6 testiilet fgy
hatilrozolt, hogy v6teli aj6nlatot kivSn tenni a 01314 ,01315,01316,01317,013/8 ;
01319 hrsz-ri kiilteri.ileti ingatlanokra 470 Ft m' -es 6rron annak 6rdekdben, hogy
fejleszt6si terveit meg tudja val6sitani.

A K6pviselo-testiilet felhatalnazza a polgSnnestert, hogy az ingatlanok
tulajdonosaival a kapcsolatot vegye fel, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye
meg.

HatSrido: dnelemszerui
Felelos: Kov6cs Zolthn polg6rmester

D)

Koviics Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy ism6telten lehetos6g van p{,lyhzat benyrijt6s6ra a
belteriileti utak, j6rd5k, hidak felfijit6s6ra a beliigyminiszter iital meghirdetett piilyLzati kiir6s alapjSn.
Javasofta, adj6k be pfiyizatukat - az elozo 6vhez hasonl6an - a R6k6czi utca 6s a Sz6cs6nyi utca
felfjitris6ra. Ezek az utak nagyon rossz 6llapotban vannak, t6mogat6s n6lkiil nem tudj6k fehijitani.
A kdpviselo-testi.ilet egyet6rtett a polgSrmester javaslat5val,
al 6bbi hathr ozatot horta:

6s egyhangrilag

- 2 igen szavazattal -

az

Gar{b Kiizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
3

1

/20 17 .(lY .28.1 szilmfi hathr ozata

P6ly6zat benyrijtisa belteriileti utak, j6rd6k, hidak fehijitdsira

1.) Gar6b Kozsdg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete, mint dcjntdshoz6 testiilel
tgy hathrozott, hogy a beli.igyminiszter 6ltal meghirdetett p|lySzati kiir6sra 2017. dvi kozponti kdlts6gvetdsdrol sz6l6 2016. dvi XC. rcirvdny
(tov6bbiakban: kd,lts6gvet6si tijrvdny) 3. mell6klet II.2. pont szerinti
6nko rm 6 nyzati feladateltrlt6st szolgril6 fei leszt6sek trlmogatf s6ra
p6ly Szatot k f v6n benyirj tan i.

Pf,lyhzati alc6l:
c) Belteriileti utak, jirdSk, hidak fehijft6,sa

A fejleszteni kfv6nt irt: Gardb Kdzs6g Onkorm6nyzata tulajdon6ban l6v6 105 hrszti R6k6czi utca 6s a 124 hrsz-A Szdcsdnyi utca
A projekt elszimolhat6 kiilts6ge: brutt6 14.782.240 Ft

Ig6nyeft trimogatds iisszege: brutt6 12.564.g04 Ft.

Az <inkormilnyzat biztosftja a pSlydzathoz sztiksdges brutt6 2.217.336 Ft
onerot
2017 . 6vi koltsdgvetdsi tartaldk kerete terh6re.

2.) Garitb Kiizsdg onkormrinyzathnak Kdpviselo-testiilete
nyi latkozatokat teszi

az

al6bb

:

megval6sftja.

a val6s6gnak, teljes kciriiek ds hitelesek

,

vfimtartozitsa nincs,

piiy tnat cdljrinak megval6sukisrlt megh irisithatja,
t6rsfinanszfrozott, illetve mds hazai t6mogat6si rendszer keret6ben t6mogat6sban
nem rdszesiilt,

me gfel

e

I

o haszniiatht.

3.) A testiilet felhatalmazz^ a polgirmestert, hogy a pillyinati dokument{ci6
elk6szft6s6r6l 6s annak benyrijtfs6r6l int6zkedjen.

Hatrlrid6: azonnal
Felelos : Kov6cs Zolthn polgSrmester

Tcibb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte a
r6szv6telt, 6s az iil6st bezhrta.
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A diint6s meghozatala egyszerfi
szav azattobb s6get i g6nyel !

JAVASLAT
az

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

tizleti (forgalomk6pes) - ingatlan tulajdonr6sz6nek
6rt6kesit6s6re.

K6sziilt:

a K6pviselo-testi.ilet 2017.

iprilis 28-ai iil6s6re.

Eldterieszt6: Kov6cs Zolthn polg6rmester

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Als6told Kozs6g Onkorm6nyzata 2016. novcmber v6g6n t|jekoztatta Onkorm6nyzatunkat,
hogy az Alsotold Toldi rit 20. (Hrsz:6611.) szdm alatti Ovoda 6piilet6re ajinlat lrkezett.
Alsotold Kozs6g Onkorm6nyzat Kepviselo-testtilete felhatalmazta a polg6rmestert a
szi.iks6ges int6zked6sek megtetel6re.

2016. december 2.-6n az lrintett onkormiinyzatok polg6rmesterei kozos megbeszdl6st tartottak

a Szurdokpi.ispoki Kozos Hivatal Als6toldi- Koziirdi Kirendelts6g6n, ahol tolmiicsolt6k
k6pviselo-testiiletek el<lzetes egyet6rt6s6t az Als6told Toldi
ingatlan 6rt6kesit6s6vel.

tt

a

20. (Hrsz.: 6611.) szhm alattt

A megbiz{s alapj6n az 6rt1kbecsl6st az UTKATASZTER Bt. 3100 Salgotarj6n, Szerpentin rit
8 - Laczk6n6 D6nes Orsolya ingatlan 6rl6kbecslo /IN- 12-148/ kozremtikod6s6vel- k6szitette
el.AzErtektanirsitv6ny alapjhnAls6told Toldi irt 20. (Hrsz.: 6611.) sz6m alatti ingatlan piaci
forgalmi frteke: 12.400.000.- Ft, azaztizenkett6milli6-n6gyszizezer -00/100 forint.
/ A FORGALMI ERTEKBECSLES az ekiterjesztes 2. es 3. szami mell6klete./

A sz6nd6knyilatkozatot Franka J6zsef a FRANKA 2000 KFT iigyvezetoje 2017 . ilprllis 24.-6n
megkiildte az onkorm6nyzatnak. A sz6nddknyilatkozat szerint Franka Jozsef 3069
Alsotold Bableves puszta hrsz:7/8. sz. alatti lakos, 6s a Franka 2000 Kft 3060
p6szt6 F6 tt 54. (ad6szim: 11980456-2-12 i.igyvezet6ie; Franka J6zsef) r6sz6re
./, - T" tufajdoni r6sz ar6nyban kiv6nja megvesarolni /A szdndtknyilatkozat az
elriterjesztes | .szdmu melldklete./

A FRANKA 2000 KFT iigyvezetdje 2017. iryrilis 24.-6n megkiildte at ATIATHATOSAGI
NyILATKOZAT -ot a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCU. tv. (Nvtv.) 3. $ (l) bek' l'
a) pontjaban meghatarozotrak 6rtelm6ben.l Az ArtAra,l.roslct NYILATKOZAT
el6terj esztbs 4. szdmu ntelleklete./

Toldi
alapl1n minden feltetel adott, hogy a K6pvisel<i-testi.ilet dontstin az Als6told
irt 20. (Hrsz .: 6611.) szSm alatli ingatlan tulajdoni r6sz6nek 6rt6kesit6s6r61.

A fentiek

Az ingatlan tulajdonjogi helyzete a Fiildhivatali nyilv6ntart5s szerint:
Al s 6to I d Kdzs6g Onkorm6ny zata 43 I 1 B0-ad r6sz,
Bokor Kiizs6g Onkorm6ny zata 681180-ad resz,
cse rhatsze ntiva n Kiizs6g onkorm6ny zata 15/1 8 o-ad r6sz,
Fel s 6to I d Kozseg 6nkorm6ny zata 241 1 80'ad r6sz,
Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata 15/1 80'ad r6sz'
Kutas6 Kozs6g Onkorm6ny zata 15/1 80'ad r6sz'
Az ingatlan terkepmdsolata az
/ A tulajdoni lap mdsolata az ekiterjesztds 5. szami mell,lklete.
eldterjesztds 6. szanru melleklete'

/

Ft azaz
az
egymilli6harminch6romezer-h6romsz6zharminch6rom forint illeti meg

A fentiek 6rtelm6ben az ingatlan 6ft6kesit6s6bo1

eredoen 1.033.333.'

onkorm6nyzatot.

Az onkormfnyzat vagyon6r6l 6s a vagyongazd6lkodfn szabiiyair6l sz6l6 512016. (IX'5')
hat6skor6be
onkorm6nyzati rendelet 11 $ (3) b) pontja 6rtelm6ben, a k6pviselo-testirlet
tartoznak az ingatlan elidegenit6se 6s v6s6rl5sa'

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. tiirv6ny az tinkormSnyzati vagyonr6l

az

al6bbiak szerint rendelkezik:
Amennyiben torv\ryt a hellti onkormdnyzat feladatdt mas helyi onkormdnyzat
vagy allami feladatktnt, ittene allami feladatot helyi dnkormanyzat feladatakdnt
fetadaiak1nt
"dttap{t
*"g, o/itodat etldtdsdt ktjzvetleniil szolgalo 6s ahhoz sztiksiges helyi onkormanyzati,
ilteive dllami vagyonnak a feladatot dtvevri rdszere trirtenci tulajdonba adasa nyilvantartdsi
erteken val6 dnezetessel, ingyenesen tort,lnik. Ez a rendelkezes arca Qz esetre is vonatkozik,
ha az dllam vagy az cinkoianyzat a kozkladat rbsz,lt kdpezri feladatot ad at, 6s ennek a
vagyonelem tulaidonioga
feladatnak ot iibtatdt kdzvetleni)l szolgdlo es ahhoz sziiks,lges
keriil in gy en es en dtruhdz d s r a.
i6tqi onkormdnyzat tulajdondban t6v5 ingatlan 6rt6kesit6se esef6n - a (3)'
f

4. S

(t)

e)'OetrezaAsben
kivetellel - az Sllamot minden mds iogosultat megelSzS
1l)
'ei6vdsdrtdsi foglalt

jog ilteti

tulajdon esetdn az dpiilet
tulajdonosdnai a-fotdre, illetve a fdld tulajdonosanak az ,ipiiletre fennallo ekivdsdrldsi jogdt
megelrizrien illeti meg.
/Sl ,q hkdsok es helyisegek b,lrletere, valamint az elidegenitesiikre vonatkoz6 egyes
szabdlyokr6l sz6l6 tdrvdny szerinti volt allami (tanacsi) ds dnkormanyzati hirlakdsok
eset,lben az dllam ekivdsarldsi joga a lakdsban,!ki
a) b,!rl6;

meg.

Ezen jogosultsdg az allamot osztott

b) bdrlStdrs;

c) tdrsberki;
d) az a)-c) pontbanfelsoroltakhozzdjaruldsdval, azok egyenes agi rokona, valamint orrikbe
fogadott gyermeke
elrivasarlasi jogdt koveti, kivdve a kulturalis dri)kseg vddelmbrril szolo trirvenyben megiel\lt
hatosdg altal gtakorolt ekivasdrldsi jogot, amely megekizi az a)-d) pont szerinti szemdlyek
elrivdsdrldsi jogdt.
(4) A (2) bekezdes rendelkezdsdt nem kell alkalmazni a 13. $ (l) bekezdese szerint
meghatarozott erttkhatdr 20'%-at el nem drci ertekti ingatlan ertekesftese esetdn.
(5) Az el6vdsdrl*si jog gyakorol1sdra kiilon t6rvdnyben meghatdrozott szerv amennyiben tdrv,lny a nyilatkozatteteli hatdridrire vonatkoz6an elterrien nem rendelkezik - az
atruhdzds valamennyi l,lnyeges elemet tartalmazo ajanlat vagy az elcivdsdrldsi iog
jogo.sultjdval szemben m6g hatdlyba nem lepett a nemzeti vagyon 6rt6kesit6s6re

irdnyulo szerz6d6s r6sz6re t6rt6n6 megkhld*stSl szdmftott 35 napon beliil
nyilatkozik, hogy kivdn-e 6lni elSvdsdrl1si jogdval az 6llam nev6ben. A 35 napos

hatdridrit az ajdnlat vagy a szerzdd,ls szem,llyes ataddsa esetbn az dtadds igazolt napjdt6l,
postai kiildemdny esettn a kiildemeny feladasdnak igazolt napjdtol kell szdm{tani. A hatdridri
e lmul as zt as a j o gv e s zt 5.
15. S A jelen tdrveny rendelkeziseibe iltkozd szerzddds, mas jogiigylet vagy rendelkezds
semmis.

A fentiek figyelembevdteldvel a szerzldeshatillyba

l6p6se elcitt meg kell keresni a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelo Zrt.-t (Cim: 1133 Budapest, Pozsonyi ft 56. Telefon: +36 1 237-4400
Fax: +36 | 237-4100) az elovilsfurlisijog rendez6se kapcs6n.

K6rem a K6pvisel<i-testirletet, hogy az elciterjeszt6st vitassa meg, 6s a hatdrozati javaslat
6rtelm6ben hozza mes dont6s6t.

Gar6b,20l7 . fiprilis
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Kov6cs Zoltiln
polg5rmester

HATAROZATI JAVASLAT
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzatilnak K6pvisel<i-testiilete megismerte es megt6rgyalta az
Afs6told Toldi tt' 20. (Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti ingatlan eftekesit6s6vel kapcsolatos
e

l6terj eszt6st 6 s az akibbi hattr ozatot hozza:

1.1 Garhb Kozs6g Onkorm6nyzata - mint 15/180-ad r6szben tulajdonost1rs- az
Als6told Toldi fit 20. (Hrsz.: 66/1.) sz6m alatti ingatlan el6vds6rl6si jog6r6l - Gar6b
Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testi.ilet6nek 512016. (IX.5.) onkorm6nyzati rendelet6nek az onkorm6nyzat vagyon6r6l 6s a vagyongazdillkodhs szabillyairol - (tov6bbiakban:
Vagyonrendelet.) 11. $ (3) b) pontja 6rtelm6ben - lemond, 6s egyet6rt az ingatlan
6rt6kesit6s6vel 12.400.000.- Ft, azaz tizenkett6milli6-n6gyszilzezer -00/100 forint
elad5si 6ron Franka Jozsef 3069 Als6told Bableves puszta hrsz:ZlB. sz. alatti
fakos, 6s a Franka 2000 Kft 3060 Pdszt6 F6 ft 54. (ad6szilm: 11980456-2-12
iigyvezet6je: Franka J6zsef) r6sz6re '/. - Y, tulajdoni r6sz ar6nyban.

l. pontban szerepl<i 6rt6kbecsl6sben meghathrozott osszegb<il a tulajdonosi ar6ny
6rtelm6ben 1.033.333.- Ft
azaz egymilli6-harminch6romezer2./ Az

h6r oszflzha rm

i

nc

hdro m fo ri nt illeti meg az onkorm6 ny zatot.

3./ Az ingatlan adiisv6tel6vel kapcsolatos tigyv6di 6s foldhivatali kolts6geket a leend<i vev6
viseli, amely tartalmazza a Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. iigyv6d 6ltal tort6no megkereses6t is.
4./ A teljes v6telSr megfizet6se szerz6d1s hat6lyba 16p6s6t kovet6en 6tutal6ssal torl6nik.

5./ A K6pvisel<i-testiilet felhatalmazza aPolghrmestert a Vagyonrendelet. 11.$ (3) bekezd6s
b) pontja 6rtelm6ben az ad|sveteli szerzcid6s al|irisftra.
6.

/A dont6srol

a v6teli sz6nd6kot bejelentdket valamint a tulajdonost6rs onkormhnyzatokat

6rtesiteni kell.

Hat6rid5: 6rtelem szerint, ill. az 6. pontn6l 5 napon beliil
Felef 6s :

Kov6cs Zoltiln polg6rmester

Gar6b, 2017 . 6rprilis 27 .

Kov6cs Zolt6n
polg6rmester

A hatdrozati javaslat tiirv6nyes
dr. Turza CsaSA J6zsef
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Alulirott Franka J6zsef 3069 Als6told Bableves puszta hrsz:7/8, sz. alatti lakos,6s a Franka
2000 Kft 3060 Pdszt6 F6 ft 54. (ad6szrim: 11980456-2-12 ngyvezetoje: Franka Jozsef)
sz6nd6k6t nyilatkozza, hogy az Als6told Toldi utca 20. szim alatti 6piiletet (hrsz: 66/1)
megv6s6rolni kivdnja '/r - % ardnyban a tulajdonos <inkorm6nyzatokt6l.
Kdrem a tisztelt kdpviseld-testiiletet, jelezz5k eladasi szAnd€kukat. Az
keriil kialakitdsra
Als6told, 2017 . 04.20.

Franka 2000 Kft
Franka J6zsef
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megegyezes alapj6n
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BEVEZETES

I.l
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Bt. 3100 Salg6tarjrin, Szerpentin rit 8.
ax: 3217 43-251. E-mail:

ALAiRoLAP
a

Als6told, beltertileten l6vo,
66/ l, hrsz-i kivett 6voda megnevez6sti, teriilet
ingatlan forgalmi 6rt6kbecsl6s6hez

Az

6rt6kbecsl6st Laczk6n6 D6nes Orsolya -Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin
k6szftette.

Az 6rtekbecsl6sben kozremiikod6 munkatdrs:

L--.L"-; l}n*. \_{::;
Laczk6n6 D6nes Orsolya
ingatlan 6rt6kbecsl6

IN-12-184

ft

8.

-

Tel:

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
F ax: 3217 43-251. E-mail:
mail.com

ERTEKTANUSiTVANY

t.2.

Als6told, beltertileten l6v<i,
66 I l, hr szlia kivett 6voda megnevez6sti, teri.ilet
ingatlan forgalmi 6rt6kbecsl6s6hez

Az lrt€kmegfillapiths t6teles rlszletezlslt, a helyszini szemle eredm6ny6t, az lrtlknovelo

6s

6rt6kcsokkent6 tlnyezok felsorol6s6t 6s az 6rt6kkomponensek meghatbrozitsdt a r6szletes 6rt6kelo
leir6s tartalmazza.
Jelen 6rt6ktanrisiw6nyban szerepl<5 osszefoglal6 6rt6k re6lisan becsiilt forgalmi 6rt6ken alapul,
figyelembe v6ve a hasonl6 ingatlanok esetdben a piacon t6nylegesen realizSl6do tulajdonjog

6rtekesitdsek adatait is.

All6sfoglal6saink, ktivetkeztet6seink 6s szakszerti elemz6siink elfogulatlanok. A jelent6sben
foglalt ingatlannal kapcsolatban nincsenek szem6lyes drdekelts6geink, p6rtatlans6gunkat
semmi sem befolySsolja.
A jelen ingatlan 6rt6kel6s tirgyittklpezo ingatlanok piaci forgalmi 6rt6ke 2016. november6ben:

^znz

12.400.000.-Ft,
tizenegymilli6- n6gyszfzezer- 00/100 forint.

A jelen 6rt6ktanirsitvSnyban szerepki osszeg 180 napig 6rv6nyes, ezenidlszakeltelte utin feli.il

kell vizsgiilni, aktualiz6lni kell.
Salg6ta{ 6n, 20 1 6. december 2.

t*A;
Laczk6n€ D6nes Orsolya
ingatlan 6rt6kbecsl6

IN-12-184

Bt. 3100 Salg6tarjrin, Szerpentin rit 8.
Tel:20158

F ax: 32

17

43-251, E-mail:

I.3. BEVEZETES
A LBGFONTOSABB TEI\YEK ES ERTEKELESI
EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA
A MEGBiZAS TANCYA
Az lrtlkelt ingatlan megnevez6se

6voda

AZ INGATLAN CIME ES AZONOSiTASA
Alsotold
Toldi ft 20.
belteriilet

Telepiil6s (v6ros, kertilet)
Utca,hhzszbm
Helyrajzi sz6m'.

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos neve

Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkorm6 nyzata

Tulajdoni h6nyad

I

5/l 80

Felsritold Kozs6g Onkorm6nyz ata

24 I 7 80

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata 15/180

Kutas6 Kozsdg Onkorm6nyzata

1

5/1 80

Als6told Kozs6g Onkorm5ny zata 43 I | 80
Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata 68/180

A tulaj doni helyzetl for galomk6pes

s6

g

6rt6kel6se

forgalomk6pes

AZ INGATLAN F6BB JELLEI.4Z(JT
Az ingatlan teriilet

3836m2

Kozmtiell6totts6ga

viz,vlllany, girz

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
Tel:
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II. A MEGBiZAS
II.1. A MEGBiZAS TARGYA
Als6told Kozs6g Onkorm6nyzata- 3069 Als6told, Szabads6g irt 6. -megrendel6s6re forgalmi
6rt6kbecsl6st keszitiink Als6told belteriileten l6vo 66ll hrsz-ir 6voda megnevezdsii teriiletre.
II.2. A MEGBiZAS CNIIA:

Az ertekells

a tertiletr6sz 6rt6kesit6s6hez

k6sziilt, c6lja az ingatlan val6s piaci 6rt6k6nek

meghatirozdsa.

A szakv6lem6ny a megbizbsnak megfeleloen k6sziilt el 2 pld-ban.
Az ertekbecsles csak attrgyi ingatlanra terjed kiAz 6rt6kelo feladata az ingatlan 6rt6keit rogzito szakvelem6ny ossze6llithsa,
illetve feltal6lhat6 inform6ci6k alapj 6n.

a rendelkez6sre 6116,

II.3. ALAPELVEK, DOKUMENTUMKE ZELr;S, KORLATO ZO BELTfi)TELEK
ertekeles sor6n figyelembe vettiik a vagyonert€kel6sre vonatkoz6 6ltal6nos szab6lyokat,
eloir6sokat, kiiltinos tekintettel a 25 I 1997 .(VIII. I .) PM rendeletre.

Az

brt€kel1s a Megbiz6 6ltal szolgiltatott adatok, dokumentumok 6s a helyszini bej6rds sor6n
szemrevdtel ez6ssel meg6llapitott t6nyek alapj 6n k6sziilt.

Az

szemrev6telez6s sor6n potenci6lisan vesz6lyes anyagok el6fordul6s6val nem tal6lkoztunk.
El6fordul6sukat a helyszinen l6tottak sem indokolj6k. Nem v6llalunk felelcisseget az esetlegesen
jelenl6t66tt'
rejtetten el6fordul6 vesz6lyes anyagok - olaj, azbeszt, savak, m6s vesz6lyes anyagok Avesz6lyes anyagok jelenl6te befoly6solhatja az ingatlan forgalmi 6rt6ket.

A

Az

6rt6kel6s t1rgytfimint tiszta tulajdonri, forgalomk6pes 6s tehermentes ingatlant 6rt6keljiik a

helyszini szemle id6pond6ban megismert 6llapot6ban.
Semmilyen jogi term6szetti i.igyben feleltlss6get nem v6llalunk'
Nem foiytattunk vizsg6l atot iz 6rt6kelt vagyonra vonatkoz6 jogcimmel, sem pedig a vele szemben
fenn6ll6 kotelezetts6g.kk.t kapcsolatos an. Az 6rt6kel6s felt6telezi, hacsak err6l ki.ilon emlit6st
nem tesznek, hogy u-tulu;don*i ig6ny 6rv6nyes, a tulajdonjogok megfelel6ek 6s 6rt6kesithet6ek,
valamint nincsenek olyan megkijt6sek, amelyek egyszera elj6r6ssal ne lenn6nek tiszt6zhat6k'
vonatkoz6 adatokat 6s
Jelen vagyon6rt6kel6slen felhaszn6lt, a foldteriilet 6s az 6pitm6ny m6ret6re
egy6b leir6sokat a megbiz6 szolg6ltatta.
nem
Irlirrde.r, sz6munkra niegadott inform6ci6t megbizhat6nak tekintettiink, de val6dis6guk6rt
tudott,
tulajdonos
a
amelyeket
adatok6rt,
v6llalunk feleloss6get. ti"1n v6llalunk feleloss6get azon
de az lrtlkelci nem kaPott meg.

Az

csak a bemutat6s
ingatlan6rt6kbecsl6s mell6kletek6nt becsatolt iratok, t6rk6pek 6s alaprajzok

t6ny6t szolg6lj6k.

A szakv6lem6nyben kozzltett 6rt6kek az itt vhzolt felt6telez6seken alapulnak

6s kizbr6lag az

itt

meghat6rozott felhaszn6l6si c6lra 6rvenyes'

Az 6rt6kkel kapcsolatban kifejtett kovetkeztet6sek

es v6lem6nyek 6rv6nyess6g6nek

idotartam6t

Tel:

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.
Fax: 3217 43-251. E-mail: de

m

jelentesiinkben feltiintettiik. A kifejtett v6lem6ny ahazaipiacgazdasignak a fenti idcipontban
fenn6ll6 helyzeten 6s az akkor 6rv6nyes forint-v6s5rl6er6n alapul.
Jogi term6sze{ivizsgirlatot nem folytattunk, azingatlan forgalomk6pess6g6nek jogi eredetii
korl6toz6sdr6l nincs tudom6sunk.

A szaklrtojelen 6rt6kel6s

kapcs6n

kiz|rolagaMegbiz6 fel6 tartozik feleloss6ggel, harmadik

szem6ly fel6 kcitelezetts6g nem terheli.
Jelen 6rt6kel6s 2 eredeti, egym6ssal megegyezo p6ld6nyban k6szi.ilt, amelynek 2 p6ld6nya a

Megbiz6t illeti.
Az 6*6keles teljes eg6szk6nt kezelendo, ebb6l b6rmely r6szt kiragadva, on6ll6an lrtelmezni,
hasznositani, illetve publikdlni a Szak6rt<i ir6sbeli hozz6j6rul6sa n6lki.il nem lehet.
Az 6rt1kel6s kiz6r6lag all.2. pontban meghatdrozott c6lb6l haszn6lhat6 fel.
Szak6rt6 kijelenti, hogy a rendelkezdsdre bocs6tott dokumentumokat, adatokat 6s inform6ci6kat
iizleti titokk6nt kezeli 6s tudom6sul veszi, hogy azokat harmadik f6l r6sz6re csak a Megbiz6
e l6zete s ir6sbel i hozzi$ itrulits rival adhatj a ki.

Elemz6siink elk6szitdse sor6n sz6beli 6s irrisbeli informdci6kat kaptunk . Ezenadatok helyess6g6t
ellen6rz6s n6lkiil elfogadtuk. Nem v6llalunk felekiss6get a m6sok 6ltal szolgrlltatott 6s
megbizhat6nak tartott informrlci6k6rt.

TI.4. AZERTEKELES ID6BELI HATALYA

Az

6rt1kel6s id<ipontja 2016. december. A gazdas6gi, jogi felt6telek 6s piaci viszonyok elore kell6
pontossiiggal nem prognosztiz6lhat6 viitozisai m6dosfthatj6k illetve 6rv6nytelenithetik a szak6rt6i
v6lem6ny vonatkoz6 megiillapitirsait. Ezlrt az ingatlan 6rt6k6t befolyrlsol6 koriilm6nyekben be6ll6
l6nyeges viiltozds eset6n a megadott 6rt6k feliilvizsgitlatasziiks6gesse v6lhat. Az ert6kel6si
ielent6s
I 80 napig 6rv6nyes.

II.5. AZ INGATLANERTf KELESI ELJARAS
Az ingatlan6rt6keles

a piaci forgalmi 6rt6k meghatirozirsirair6nyul, 6s az 6rt6kel6si feladatok
megold6sdra alkalmazott elj6r6s nem nagyon ter el aktilonbozcj 6rt6kel6si m6dszerek eset6ben.
Az ingatlan 6rt6k6nek meghathrozilsilhoz hagyom6nyosan hdrom ki.ilonbciz<i megkozelit6s
alkalmazhat6. Ezek ahozamszfimit6son, a piaci osszehasonlit6son 6s az itraelo6llit6si kolts6sen
alapul6 m6dszerek.
A vagyon6rt6kel6si feladat jelleg6t 6s amegbizils c6ljdt figyelembe vEve, apiaci osszehasonlitdson
alapul6 m6dszer segits6g6velhatirozzuk meg az ingatlan piaci forgalmi ertStet.

II.6. A PIACI fNTNX DEFINiCIOJA
Az alegval6sziniibb 6r, amelyet egy bizonyos id<ipontban ,k6szp6nzben, k6szp6n zzel egyen1rteki
egy6b 6rt6kben, vagy m6s, pontosan meghatdrozott felt6telek mlllett kapni lehet egy
meghatirozott vagyoni jog6rt, miut6n az lsszeri ideig szerepelt egy verienyfelt6teiek kozott
mtikodci piacon, olyan kori.ilm6nyek kozott, amelyek minden relteilttitUen eleget
tesznek a korrekt
elad6s felt6teleinek 6s az izlet egy megfontolt, a k<iriilm6nyeket ismer6,
onmala neveben elj6r6 6s

szabad elhat6roz6sb6l cselekv6 elad6 6s vevo kozott ion l6ire.

Utkataszter Bt.3l00 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
Tel:
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ax:

32 17 43-25 1.
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II.7. ELoZMENYEK
Azingatlan forgalmi ert6k6nek meghatilrozdsfthoz 2016. november h6napban helyszini szeml6t
tartottunk.

Az ingatlan alapteriilet6re vonatkoz6 adatokat aMegbiz6

a rendelkez6sihrkre bocs6totta.

II.8. A FELADAT MEGHATANOZASA
A Megbiz6 az ingatlanforgalmi szakv6lem6nnyel szemberrazal bbi tartalmi kovetelm6nyeket
tSmaszlotta:
- az ingatlan piack6pesseg6nek felt6r6sa
- az ingatlan alapteriilet6re vonatkoz6 adatok felsorol6sa
- a teriilet jellemz6se
- kozmiiellStotts6g, a kozmiiell6t6s helyzet6nek ismertet6se
- a korny6k infrastruktur6lis ell6t6s6nak bemutatiisa
- hasznosithat6s5g
- piaci forgalmi €rtek meghatfirozflsa

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjrin, Szerpentin rit 8.
Fax: 32 17 43-251, E-mail:
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III. AZ INGATLAN ISMERTETESE

III.I. AZ INGATLAN FEKVfSE. KoRNYEZETE
Als6told kozs6g Nogrrld megy6ben a Cserhrit hegys6g sziv6ben fekszik. Szomsz6dos telepiil6sek:
Fels6told, Cserh6tszentiv6n, Gar6b. Kutas6.

A

telepiil6s minden ingatlan6n el6rheto

a

vezet6kes iv6vizhiilozat, tov5bb6

a

vezet6kes

gdzszolg5,ltati.s.

III.2.

A

TELEPULES KOZINTEZMENYI

ELLATOTTSAGA

Alsotold kozsegnek megfelelo szintti inttzmdnyi ell6totts6ga van.
A telepi.il6s kozpontjriban tal6lhat6 a Polg6rmesteri Hivatal, a Konlvtir Faluh6z, az orvosi rendelo,
6voda. 6ltal6nos iskola.

III.3. AZ IN GATLAN ME GKO ZELiTHET6S

E

GE

A Budapesttol 90 km t6vols6gra l6vci kozsdg megkozelitheto az M3-as aut6piil:r6n 6s a 21-es
foftr6l a 2122 sz. ftra kanyarodva, tov6bbri Sz6cs6ny felol kozirton. A falunak vasirtiillomdsa
nincsen.

A megye sz6khelyt<il Salg6tarj6nt6l40 km-re fekszik.
Az 6rt6kelt ingatlan a kiizs6g kozpontj6ban,
ingatlanok lak6ingatlankdnt hasznositottak.
TIT.4.

a

belteriileten helyezkedik el. A szomsz6dos

AZ INGATLAN KOZMUVESITETTSf,CB

Az ingatlan k<jzmrivekkel ell6tott.
Az ingatlan szllilr d burko atu riton
I

me gkoz

eIi

th etci.

0tkataszter Bt.3l00 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.
Fax:. 3217 43-251. E-mail:
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IV.

AZ EPULET INiNAS.q.:
3069 Als6told, Toldi irt 20.

Az epiilet cime:
Az utols6 felujit6s 6ve
Alapoz6sa:

tegla, beton

Yhzszerkezete'.

tegla falazattal

Fod6mszerkezete:

fa szerkezeti

Tetoszerkezete:

fa szerkezetti nyeregtetci, cserep hejal6s

Kiilsci feliiletek:

nemes vakolat

Kozmiiell6totts6ga:

viz, villany, ghz, szennyviz

Helyis69

Padl6burkolat

I

parketta

2.

pvc

J.

pvc

A
a-

pvc

5.

pvc

6.

k6

'7.

parketta

8.

pvc

Falfeli.ilet

Min6sites

fehijitand6
felirjitand6

festett

fehijitand6

festett

felujitand6

fehijitand6

festett

fehijitand6

felfjitand6

festett

Min6sit6s

Im2l
95

l2
29

felirjitand6
15,5

felirjitand6

festett

felirjitand6
9

felfjitand6

csempe

felirjitand6

festett

felirjitand6

42

felirjitand6
58

felirjitand6

felujitand6

festett

k6

fehijitand6

csemp6zett

felfjitand6

k6

fehijitand6

csemp€zett

fehijitand6

k6

felfjitand6

festett

felirjitand6

29

9.

10.

11

Alapteriilet

A

l0
9

Bt. 3100 Salg6tarjfn, Szerpentin rit 8.
Fax: 3217 43-251, E-mail:

Tel:

pvc

felirjitand6

festett

felirjitand6

12.

4

pvc

fchijitand6

festett

felirjitand6

13.

5

pvc
14.

felfjitand6

festett

felirjitand6
7

pvc

felirjitand6

fcstett

felfjitand6

festett

fehijitando

15.

pvc
16.

felfjitand6

6

pvc
17.

felirjitand6

festett

felfjitand6
7

pvc

feltjitand6

festett

felujitand6

18.

t9.
terasz

plnce
Osszesen:

t2

7

k6

felfjitand6

festett

felijitand6
18

k6

felirjitand6

fehijitand6
28t20

{bld

fclirjitand6

fehijitand6
7120

38s

Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
Tel:

4.

1.

F ax: 32

17

43-251, E-mail:

TERMESZETBENI LEiRAS, HELYISEGLELTAR, M(JSZAKI LEiRAS

Az ingatlanismertet6se:

F Nyil6sz6r6k: fa

szerkezetii nem hoszigetelt iivegezdsri nyililszbrok illetve

fa szerkezeti

belt6ri ajt6k. Abejhrati ajt6k fa ablakos.

<isszkomfortos, a flit6s elektromos a melegviz ell6t6st villanybojler biztositja.
illlapota fehijitand6. Az elmrilt Evekben jelent6sebb felfjit6s nem tort6nt.

Az ingatlan

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjfn, Szerpentin rit 8.
Tel:

F ax: 32 17 43-251.

il.com

E-mail:

V.1. Osszehasonlit6 adatok:

f

rt6kel6siink sorf n iisszehasontit6 adatk6nt vetttik fi gyelemb

e

Azingatlanbecsiilt forgalmi 6rt6k6nek meghatfirozilsdnfi figyelembe vettiik az alilbbitbnyezoket:
- tulajdonjog
- helyszini bej6r6s tapasztalatai
- a kozelmirltban realiz6lt piaci 6rak
- 6rt6knovelo t6nyez6k
- 6rt6kcsokkento t6nyezok
Ert6kntivel6 t6nvezok:

- on6ll6 helyrajzi sz6mmal ell6tott tel(k)ek
- mrivelt, rendben tartott
- szil6rd irton megkozelitheto
- bekeritett

Ertd kc s okk ento teny ezi5k:

- kozmiivek

hiinya

V.2. A PIACI ADATOK ELEMZESNN AI,IPUT,O ERTEKELBS
Figyelemmel az 6rt6kelend<i ingatlan saj5toss 6ghra, tovilbbh az 6rt6ke16s clljhra az
6rt6kel6si gyakorlatban haszn6lt elj6r6sok kciziil a piaci adatok osszehasonlit6 elemz6s6re
6pi.il6 m6dszert alkalm aztuk.
Piaci adatok cisszehasonlit6 elemz6s6re 6piilo m6dszer olyan elj6r6s, melynek sor6n az 6rt6kel6st
v6grehajt6 szak6rt6 az 6rt6kelendo ingatlan elemeit osszehasonlitja az adott ktirzetben a
kozelmirltban 6rt6kesitett vagy 6rt6kesit6sre felaj6nlott ingatlanok param6tereivel, majd elv\gzi az
elt6r6sek alapjhn sztiks6ges kiigazitrisokat. Min6l kozvetlenebb osszehasonlit6sra nyilik lehet6s6g,
ann6l pontosabb a becs6rt6k.

A piaci osszehasonlit6 adatokon alapul6 m6dszer
1

.

2.

f<i l6p6sei:

Alaphalm az kiv Slasztilsa
Az osszehasonlit6 vizsg6latokat egy olyan alaphalmazbankell elv6gezni, melyek foldrajzi
elhelyezked6se, az ingatlanok tipusa a vizsgflt ingatlanevalmegegyezik. A sz6lsri 6rt6keket
fi gyelmen kiviil hagyjuk.
Osszehasonlit6sra alkalmas ingatlanok kiv6laszt6sa, adatainak elemz6se
Csak azonos 6rt6kform6kat 6s azonos jogokat szabad risszehasonlitani, illetve a kiilonboz6

6rt6kform6k 6s jogok kozott korrekci6s tenyezlket kell alkalmazni.
Az osszehasonlitand6 SrakatAFA n6lktil kell figyelembe venni

3. Fajlagos

alap6rt6k meghatfurozhsa

Ezafajlagos alap6rt6k ilftalebanteriiletre, negyzetmlterre vetitve alkalmazhat6.

4. frtekrn6dosit6 tlnv ezokelemz6se
Ert6km6dos it6 t6nyez6kent olyan jelentcis, 6rt6ket befoly6sol6 tlnyez6 vehetri fel, amely az
<j s szehas onli t6 adatok alaphalmaz6ra n em j e ll emz<i

iltkataszter Bt. 3100 Salg6tarjrin, Szerpentin rit 8.
Telz 20/5822-086. Fax: 321743-251. E-mail:

Az al|bbrakat minden esetben vizss6lni kell
- mti-szaki szempontok
- 6pit6szeti szempontok
- haszniiati s z emp ontok
- telek-adotts6gok

- infrastruktura
- kdrnyezeti szempontok
- alternativ hasznosit6s szempontjai
- jogi szempontok hat6s6gi szab6lyoz6s

5. Fajlagos alap6rt6k m6dosit6sa, fajlagos 6rt1k szirmithsa
Az ert€ket jelentrisen m6dosit6 tlnyezok sziimszertisit6se, a fajlagos 6rt6k m6dosit6sa
6. V6gs6

6rt6k szhmitina a fajlagos 6rt6k 6s az rngatlan m6ret6nek szouataklnt

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.
Fax: 32 | 7 43-251, E-mail:

T el: 20 I 5822-086,

V.3. A TERULET ERTEKE
Osszehasonlit6 adatok:
Ert6kel6siink sor6n osszehasonlit6 adatk6nt vetti.ik figyelembe

r.l
http

:

II

ingatlan. c om/s al go tarj an-

zagyvarona/elado+intezmeny/iskolainograd+megye*salgotarjan+zagyva+ut+9121915603

Salgotarjfn, Zagyva utca 9. szim alatt l6vci, volt B6tki J6zsef 6ltal6nos iskola 6piilet.

Helyrajzi szhm;878614
Telek m6rete: 3636 nm
Epi.ilet m6rete: Pince Ca:500

nm, Foldszint Ca: 500 nm , I. emelet Ca: 500 nm osszesen 1500 nm,

tov6bb6 a tet6t6r be6pithetrl.

Eptilet 6llapota : Fehijitand6
Jenlegi 6llapot : Szerkezetk6sz 6piiletnek mondhat6
Kozmii: Viz , Villany Csatorna , G6z.
lr6ny6r:22.000.000 Ft
2.t
I I ingatlan. com/szec seny/elado*v ende glato/etteremvende glo/no gradf me gye*szec sen y / 22 5 6927 |

http

:

Sz6cs6ny kozpond6ban egy 2001-ben 6piilt magastetos, tlgla szerkezeti, melegkonyhds
tev6kenys6ghez bels6 kialakit6ssal, kiszolg6l6 helys6gek megl6t6vel, egy 120 nm-es, tehermentes
vend6gl6t6 egys6g, ami pizz1iak6nt funkcionrilt, de biirmikor rijb6l beiizemeltethetci, de lak6sc6hi

ifialakitis

is

krinnyen megoldhat6,

Az 6pilet

bejfirata kozvetlen utcafronti, amelyen

6t

az

iizlethelyis6gbe jutunk. Az ingatlan <isszkozmiives.

k6ny6r:23.000.000 -Ft

http:/iwww.ingatlanbazar.hu/HU/Romhan)r-Retsae-kisterseg-ingatlan-uzleti-ingatlan-280+n213900000-Fr/91 7801 5

Kivi.il, beliil sz6pen felirjitott, berendezett vend6gl6t6egys6g, Romh6ny kozpontj6ban, f6rit mellett,
kitiino helyen.
IrhnySr

:1

3. 900.

000 -Ft

A piaci osszehasonlit6 adatokon alapul6 megkozelit6ssel meghathrozott 6rt6k kerekitve:

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
F axl. 32 I7 43-25 1,

A

Ert6ken hgatlan

Adat lellege

Ingatlan I

2016

Sal{t hlrdetSs llhkle

klnebti e,

htto://ineatlan.com/saleota
I
.ian-

|
I

kiMleliar

B Ingathn

C

Ingatlan I
2016

2016
ineatlan-220-m2-230000003170

00

klnSlar ar

hnb://www-ineatlanbaz
t-| ar.hu/Hl.J/RomhanvI

htto://M.inqatlanbarar.hu/HU/Sze(

rr'wa16nrlFlado+intezme
31

3069

E-mail : denesorsi@gm34i9!!

lo-|.-^ LL,-..-- t-^-d-^
2654

kanyit6szem
Telepiil6s

Als6told

Salg6tarjSn

526cs€rry

KdAedilet nove

Toldi rit 20

b€lt€rillet

bell6r0let

Telek tsriiletE

3 836 m2
385 m2

3 636 m2
1 000 m2

2?o m2

280 m2

(isszkomfodos 6p0bt

(jssd(orflfodos 6piilet

rerdezelt

remezen
ethgos

Reduken

sbpter0let

Als6told k6zpontjaban,

felujitad6 m(5aki

Jollen6k

dllapotu, osszkomf odos

SalgdiarJen krjh/aro6eban, r6sz n
dllapoto, kornf onos 6piil€t

86h6r0let
1 004 m2

dPLjl€l

Ingalhn

k6rnyez*

16rdezen

romezotl

elbgG
rossz

f€l[jitand6

Ingathn m0szaki rllaPota

22 000 000 Ft

Ar

Klnrlati 6rllnll{c16 korrokcl6
t, elhe

-50/.

Epll6s 6ve
AlapterUlet

15%

kiv6lo
23 000 000 Ft
-15%

13 900 000 Ft

-150/,

-10%

t0%
10%

-5%

-

-20%

sak

M

-10%

2A%

Kordortfokozat

io

-15%

Ehergoilkal b€3orol63

Megnevoz63

lngaGn

{'1

00%+s

k6sziilb6gt vonttkoz6) forgalfi|

6rt6ke
Ebb6l a ielok 6rt6ke

I

27 500 000 Fr

KorrigAh ehdasi/klnllati 6r
32 303 Ft
Fallaqos ar Ft/nd
6 adatok snryoz6sa

200 000 Ft
41 818 Fr

27 304 Fl

0,33

0,34

0,33

Redukali teriilet

eil6k

dsszesen

385 m2

32 303 FUm2

12 433 951 Fr

1 2O0 Ftlm2

3 836 m2

irnalml Arrdke

12 400 000 Ft
.G

^z^z

7 645 000

27 500 Fr

r2.900.000.-Ft,
tizenegymilli6-n6gyszLzezer 00/100 forint.

Utkataszter Bt. 3100 Satg6tarjin, Szerpentin rit 8.
F ax:, 3217 43-25 l, E-mail:

Koltsdg alapf 6r6kel6s:

Ats6totd 65/1 HRSZ-rj rruearuru rcilrsEe nupU Enr6rsecsLEsr
Netto alapteriilet vagy hossz T

Funkciondlis avulds

m2/fm
385

200 000 Ft
kr.ils6 elektromos

+
Tel.\adat:

60 000 Ft

lroooo rt

tr6od0ft

90

60

0

40

24 000 Ft

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin

ft

8.

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

Ert6kel6si m6dszerek eredm6nye:

HRSZ: 66/1 i elenleei 6rt6ke
Alkalmazott szakertS m6dszer
Kolts6s elvii m6dszer
Piaci elvti m6dszer
Vdsleges vul6s piaci irtdk:

:

A m6dszerek eredm6nve Ft

Ert6k viszonyokoh

22.149.200

100

12.400.000

83

12.400.000

helyzete 6s tendenci6i alapj6n a v6gleges piaci 6rt6ket
a piaci m6dszer eredmdnye alapifin hat6roztuk meg.

Az adottingatlanpiaci szektorjelenlegi piaci

kataszter Bt.3l00 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
| 7 43 -251. E-mail : deneso rsi
il.com

T el: 20 I 5822-086, Fax : 32

Mell6klet:

homlokzat

homlokzat

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
Tel:2015822-086, Fax: 321743-251, E-mail: de

l.com

@r
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"re
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.
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4)}+dt:-

il

Tel:

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.
il.com
Fax: 3217 43-251, E-mail: dc

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjin, Szerpentin rit 8.
Tel:

Faxz 3217 43-251. E-mail: de

m

Utkataszter Bt.3l00 Salg6tarj6n, Szerpentin rit 8.
T el: 20 I 5822-086, Fax: 32 17 43 -251, E-mail : dene

.com

Utkataszter Bt. 3100 Salg6tarjrln, Szerpentin rlt 8.
Fax: 32 I 7 43-251, E-mail:

T el: 20 | 5822-086,

Az el6terjeszt6s 3. szdmri mell6klete.
8r

3-100

SrEdtrrltn, Szerpcnfin [t a

L fRTfIcLfsIBIzoNYiTviNY
Ert6kel& t{rsya:

3069 Als6told Toldi ut 20. szdm atatti HRSZ 6611 ingatlan

Megrendeld:

Als6iold Kdzsfu Onkornanpata (3069 Als6rold, Szabads6g 6t
6.)

Tiilajdonosok:

CeerMtszentivdn K6zs6g Onkomr{npata
Felsdtold Kdzs6g 6nko rm&nyzata
GarAb Kdzsfu

241

l5ll

gO

180

dnkom&Uzata l5l180

Kutas6 K6,zs6g Oakonndnlzata I 5/1 80

Alsdtold K6zs6g 6nkorn layzate 431180
Bokor K6zs6g onkom6nlzata 68/180
Ertdkbecsl6:

Lasz-k6u€ D€nes Orsolya iagatlanforgalrni 6rtdkbecsl6

tj&atasrtcr Bt. (3100 satg6tarjfi\ Ffileki rit 39.)
(mobih 06-20/582-2086)
Srtebccslds c6lja

Piaci forgalmi drt6k mogfut6roz6sa

Ertekbecsles m6dszere:

?iaci 6ssz*asoulit6 atlatok

elernz€sdn alapul6 forgalmi

6rt6kel6ssel

A ueg: lepftott forgalni 6rtdk
A vizsg6lt ingallan becsfilt forgolmi 6rt€ke tefi€r-, p€r- & igdnymcntesen
az €rt6ke16s fordul6napj6n: 12.{10.0(X),-

rzaz tizetrkctt6millilt{6952{zezer

Ft,

Korldtozbolq rmelyck mellett a megd[rpltott 6rt6k 6rv6nyes:

A

helyszlni szernle meg6llapltdsait, az Crt6kiecsl€s tdtolas rbzlotez684t, az elkalmazott

korekci6s t6qrezdket jclen forgalrni 6rt6kbecsl6s tovdbbi fejezetei tart!funazz{k, rnely*kel
jelcn 6rtdktanrtsttvJoy szoros cgla6g€t alkot, azok n6ltrc0l €rtelmezege es fellaszndl6sa nctn
megengedctt.

Az &t6ktec,sl€s 180 napig €rvdnyes.
A helyr.ini rzenle iil6pon{ir: 2016. dccember

BL

Ag drt6kbecslds felfilvizssi

a8

3lm Sruftsrj{n, Szcrpcrtltr [t

2016. december

8.

6t! 8z 6rt6kbecsl6shez harznAlt

tlrszehrronlit6 illetvc kdlts6g alapf 6rt6kelesh% ha$4r6ft adltokban v6ltoz{3 nem

t6fi6nt
Salg6tnrjAn' 2017. dprilis 25.

.,:.,,, :ir,.-triitil--o:1,i i'ii:'l::

Az ellterjesztds 4. szSmu mell6klete.

i.

lrrkrrrt r.'.;:'.lry;:rrtr I I i'.tlr

I

ri

I

Als6r.ttidi- rr.rzdr cli K it-ulrtlc'ts'}g

lntn
i

ArilrHar6sAe r ruvrurKozAr
a nemzetivagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI.

#h

'1"^rt
..:)./.*ii..1...'

szdm

jrlunl:i,,.-,,'ii sz.;

w. (Nvtv.) 3. I (1)

meghatdrozott
BELFoLDIVEEV XULPOIDI JOGI SZEMETY, VAGY
JOCI SZEMELNSEGGET NEM RENDELKEZd GAZDALKOD6 SZERVEZET1 NESZ€NT

az

iillamhiztartdsr6l sz6l6 2011. 6vi

CXCV.

tv, {Afrt.} 41. g (6} bekezd6s6ben eldirt

kdtelezettsdg teljesit6s6hez.

Alulirott
N6v:

sziiletdskori n6v:
anyia neve:
sziiletdsihelye, ideie:

FRANKA
?960,Pdszr6, F6,if54
oij#i,ffit#Hli_,,

. tf*:4,'* *,
"YIh,J,**i5..S
sv

szervezet nevf:

:::il""1;: I

::;'"'#;;,.i11

,

ffi "?3";,fi*h,'.' c r : /z-o3-oo a'-r Ls

t6rv6nyes k6pvisel6je - polgdri 6s bUntet6jogi felel6ss6gem tudatdban - ilgy nyilatkozom,
hogy az 6ltalam kepviselt szervezet az Aht. 41. I (6) bekezdes6ben irtaknak megfelel, azaz a
Nvtv. 3. g {1) bek. 1. b.} pontja alapj6n 6tl6that6 szervezetnek min6s0l, az aldbbiak szerint:
jogi
Az dltalam kdpviselt szervezet olyan belf6ldi vagy k0lf6ldi jogi szemdly vagy

egvlittes
szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezet, amely megfelel a k6vetkez6
felt6teleknek:
o) tulaldonosi szerkezete a pdnzmosis 6s a terrorizmus finanszlrozdsa rnegel6z€s6r6l
6s megakadiilyozdsdr6l sz6l6 2007. 6vi CX$ry|. tdrvdny (Pmt') szerint meghatdrozoft
pontiSban mutatok be
t6nyleges tulajdonosa megismerhet6, amelyet jelen nyilatkozat 1'

teljesk6rfien;

l Gazddfkodd szqrveeet:
,
-,.,-^:.1A, az eur6pal
-; egyes0l6s'
gazdasiigi
n r..uaoigi te"as6g, az eurdpai r€szv€nytdrsasfg, az egyesfilds, az eur$pai
szovetkezet' a
az
europai
a
lak6ssziivetkezet,
terilleti egyuttmfikiidesi csoportosulSs, a szdvetkezet,
dllami gazdiilkod6 szerv, az

dllami villlalat, az egy6b
vfzgazd;ilkodiisi tdrsulat, az erd6birtokossigi tdrsulat, az
iroda, a ktizjegyz6i iroda' az tigyvedi iroda' a
egyes jogi szemrilyek vSllalata, a kiiztis vCilalat, a v€grehajt6i
biztosfti p6nztir, a mag6nnyugdijpdnzt6r' az egydni c6g'
szabadalmi ggWiv6i iroda, az tinkdntes kdlcsdnos

tovdbbd az egY€ni vdllalkoz<i.
az egyesulet' a kiiztestiilet' valamint az alapitv6ny
Az 6llam, a helyi iinkorm6nyzat, a kdltsdgvet€si szerv,
jogi kapcsotataira is a gazdclkod6 szervezetre vonatkoz6
gazdiilkodd tev€kenys€g6vel 6sizef0gg6 polgiiri
iendelkezdseket kellalkalmazni [ep' 396' 5l'

b) az

az

Europai Gazdasdgi Ters6gr6l sz6l6
megdllapoddsban rdszes dllamban, a Gazdasdgi Egyiittmfiktiddsi es Fejlesztdsi Szervezet
rendelkezik ad6illet6sdggel,
tagdllamdban vagy olyan iillamban:
Eur6pai Uni6 tagiillamdban,

amellyel Magyarorszdgnak a kett6s ad6ztatds elkerirl6s616l szdl6 egyezm6nye van,

cl nem min6siil a tdrsasdgi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. tdrveny
(Tao.) szerint meghatdrozott ellen6rz6tt kiilfOldi tdrsasdgnak, valamint kiilfitldi illet6s6gfi
szervezet eset6n v6llalom, hogy a Tao. 4. $ ff. h.) pontja szerinti adatokat ktilon
nyilatkozatban rnel l6kelem;
gazd6lkod6 szervezetben kdzvetlentil vagy kozvetetten tobb mint 25%'os
tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 gazdiilkod6 szervezet tekintet6ben az o), b) 6s c) alpont szerinti feltdtelek
fenndllnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. pontjdban mutatok be teljes kcirfien.

d) a

Jelen nyilatkozat alapjdn tudomdsul veszem, hogy

-

a nemzeti vagyon hasznosit6sCra vonatkoz6 szerzfiddst a Hlvatal/lnt6zet kdrtalanftds
n6lk0l 6s azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznos(tdsdban r6szt
vevS b6rmely - a hasznosit6val kozvetlen vagy k6zvetett m6don jogviszonyban d116
szervezet a nemzeti vagyon hasznosftdsdra vonatkoz6 szerz6d6s
harmadik fel

-

-

-

megkot6sdt kovetden bedllott k<iriilm6ny folytdn rndr nem min6si,il iitldthat6
szervezetnek [Nvtv. 11. $ (12] bek.l;
kdzponti k6lts6gvetdsi kiaddsi e16irdnyzatok terh6re olyan jogi szem6llyel, jogi
szemt4lyis6ggel nem rendelkez6 szervezettel nem kothet6 drvdnyesen visszterhes
szerz6d6s, illetve l6trejott ilyen szerz6d6s alapjdn nern teljesithet6 kifizet6s, amely
szervezet nem min6s0l 6tliithat6 szervezetnek. A HivataUlnt6zet ezen feltdtel
ellen6rzese c6ljiib6l, a szerz6d6sbSl ered6 koveteldsek el6vtil6s6ig az Aht. 54/A. $ban foglaltak szerint jogosult a jogi szem6ly, jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6
szervezet dtldthat6s6gdval OsszefiiggS, az Aht. 54/A. $-ban meghat6rozott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Ant. S+/n. S kedvezmdnyezettr6l rendelkezik, azon a jogi
szem6lyt, jogi szem6lyisdggel nem rendelkezd szervezetet kell drteni tAht. 41. 5 (6)
bek.l;

tartalmf itlithat6siigi nyilatkorat alapjin k6t6tt visszterhes szerz6ddst a
Hivatal/lnt6zet felmondja vagy - ha a szerz6d6s teljesit6sdre mdg nem keriilt sor - a
szerzdddst6l eliSll. [Avr. 50. $ (].a) bek.l
a val6tlan

- a

Hivatal/lntdzet az iitldthat6sdgi felteteleknek va16 megfelel6s celjdb6l a
szerz6d€sb6l ered6 kdvetelds eldvril6s6ig az Aht, 54lA. S-ban foglaltak szerint
jogosult az iiltalam k6pviselt szervezet dtldthat6sdgdval osszefiigg6, az Aht. 54/A. Sban meghat6rozott adatokat kezelni.

a-^

T;n]"'' (:"'
,-(.t1(i

-;,,..
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':l<:,6'

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban k6zolt adatok tekintet6ben bdrmilyen
vdltozds dll be, akkor a m6dosult adatokkal kidllitott iitliithat6siigi nyilatkozatot a viltozis
bekdvetkeztet6l sz6mftott 8 napon beliil megkuld0m a Hivatal/lntezet r6sz6re, vagy
amennyiben az 6ltalam k6pviselt szervezet mdr nem min6siil .itliithat6nak, 0gy azt
halad6kta lanu I bejelentem.
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Tinvlepes tulaidon05:
o,l az a termdszetes szem6ly, aki jogi szemelyben vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezetben
kdzvetlenul vagy - a Polgiri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rvAny (a tovilbbiakban: ptk.) 8:2. S (4)
bekezd6s6ben meghat6rozott m6don - k6zvetve a szavazati iogok vagy a tulajdoni henyad legal6bb huszoniit
szdzal€kdval rendelkezik, ha a jogi szem6ly vagy jogi szem€lyis€ggel nem rendelkez6 szervezet nem a
szab6lyozott piacon jegyzett tdrsasig, amelyre a kitzcissdgi iogi szab6lyozdssal vagy azzal egyen6rt6kU
nemzetkozi e16irdsokkal 6sszhangban ldv6 kdzz6t6teli kdvetelm6nyek vonatkoznak,
b,l az a term6szetes szem€ly, akijoSi szemelyben vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 sze.vezetben
Ptk. 8:2.$ (2) bekezdeseben meghatdrozott - meghatd1026 befolyiissal rendelkezik,
cJ az a

-

a

term6szetes szem€ly, akinek megbizdsibdl valamely iigyleti megbizdst v6grehajtanak,

d/ alapiwdnyok eser6ben az a termdszetes szemdlV,

1. aki az alapitvdny

vagyona legalibb huszon6t szdzal6kdnak

a

kedvezm6nyezettje,

ha a

leend6

kedvezm6nyezetteket mdr meghatiroztik,

2. akinek 6rdek6ben az alapitviinyt l6trehoztdk, illetve m0k6dtetik, ha a kedvezmdnyezetteket rn6g nem
hatdroztiik meg, vagy

3. aki tagja az alapitviiny kezeld szervdnek, vagy meghatilroz6 befolydst gyakorol az alapitvAny vagyondnak
legaldbb huszondt sziizaldka felen, illetve az alapitvlny kdpvisetet6ben eljdr,

todbbi

e) az o)-b) alpontokban meghatirozott termdszetes szemdly hi;iny6ban a jogi szemdty vagy jogi szem6lyises8el
nem rendelkezrj szervezet vezet6 tisztsdgvisel6ie [2007. 6va cXxXVt. tv. (pmt.) 3. 5 r) pont]

2. pont: Nyilatkozat az 6tlithat6segi nyilatkozatot tev6 szervezetben tiibb mint 25%-os
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