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Kiskunhalas Város Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
„A Kiskunhalas, Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan értékesítése
” tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kiskunhalas 3703. hrsz. alatt felvett, természetben 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 11.
szám alatti, 1361 m2 teleknagyságú, 297 m2 hasznos alapterületű ingatlan Kiskunhalas Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában áll. Az ingatlan jelenleg szociális bérlakásként funkcionál. Az ingatlan jelenleg romos, állapotban van. Az épület állaga rossz, a komfortos használathoz jelentős felújításokra lenne szükség.
Püspöki István, A Püspöki Építőipari Kft. tulajdonosa azzal a kéréssel kereste fel az Önkormányzatot, hogy szeretné az ingatlant megvásárolni, amelynek a helyére társasházat építene,
így városunkban a romos épületek száma csökkenne, és ezen környezet látványa javulna. Az
ingatlan felújítása gazdaságosan nem megoldható az Önkormányzat költségvetéséből. A vállalkozás az ingatlanra vonatkozó értékbecslést elkészítette, amely a határozat mellékletét képezi.
A fentiekre tekintettel, illetve arra, hogy az ingatlan felújítására az Önkormányzat nem rendelkezik forrással, szükséges az ingatlan értékesítésre történő kijelölés nyílt versenyeztetés
útján.
Az ingatlan jelenleg lakott, szociális bérlők lakják a 7 lakásból 5 lakást, azonban a Lakástörvény a bérlakókkal történő értékesítést megengedi. Ebben az esetben is megmarad a bérlők
elővásárlási joga.
A fentiekre tekintettel, és arra, hogy egyéb módon nem tudja hasznosítani az ingatlant, Kiskunhalas Város Önkormányzatának javaslom, hogy jelölje ki értékesítésre az ingatlant.
Tovább a Halasi Városgazda Zrt. is javasolta, hogy az ingatlan nyílt versenyeztetés útján történő értékesítésre kerüljön kijelölésre.
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint vagyont visszterhesen elidegeníteni a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett – 25.000.000 – csak versenyeztetési eljárás alkalmazásával lehet.
Az ingatlan értékbecsült ára a csatolt értékbecslés alapján 24.000.000 Ft, így jelen esetben
ezen rendelkezést nem kötelező alkalmazni. Tekintettel arra, hogy jelen esetben ezen rendelkezést nem kötelező alkalmazni, azonban az Önkormányzat gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodása indokolttá teszi a fent említett ingatlan versenyeztetését.
Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló
16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 25.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat az ingatlant nyílt versenyeztetés útján kívánja
értékesíteni.
A fentiekre tekintettel, illetve arra, hogy az ingatlan felújítására az Önkormányzat nem rendelkezik forrással, szükséges az ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése nyílt versenyeztetés útján.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni,
és a szükséges határozatokat elfogadni szíveskedjen.
Jelen értékesítés esetében a bérlakókat és az államot elővásárlási jog illeti meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.
Határozati javaslat:
1.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre jelöli ki a Kiskunhalas, 3703 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 11. szám
alatti ingatlant azzal, hogy az értékesítéssel kapcsolatos minden költség a vevőt
terheli.

2.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.)
számú önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlant
nyílt versenyeztetés útján kívánja értékesíteni, azzal, hogy a versenyeztetés induló
ára az értékbecslésben meghatározott ár legyen.

3.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas,
3703 hrsz-ű, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlanra elkészített értékbecslést a 1. melléklet szerinti tartalommal.

4.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ingatlan kezdő értékesítési árát az értékbecslésben foglalt árral megegyezően bruttó 24.000.000 Ft összegben állapítja meg.

5.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halasi Városgazda Zrt. által készített Kiskunhalas, 3703 hrsz-ú, természetben a 6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó, nyílt versenyeztetési pályázati felhívást a 2. melléklet szerinti tartalommal.

6.

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Halasi Városgazda Zrt-t a versenyeztetési eljárás lebonyolításával, ez ehhez szükséges dokumentumok elkészítésével.

7.

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat nyertesével történő szerződéskötésre, a szerződés és a szükséges jognyilatkozatok, dokumentumok (és esetleges módosítások) aláírására.

Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Határozatról értesül:

2022. december 31.
Fülöp Róbert polgármester
dr. Rékasi Cecília aljegyző, Tóth Péter főépítész
dr. Rékasi Cecília aljegyző
Halasi Városgazda Zrt., Molnár Ferenc vezérigazgató
Halasi Városgazda Zrt., Borda Ágnes
Szécsényi Zsolt osztályvezető helyben
Tóth Péter osztályvezető helyben

Kiskunhalas, 2022. szeptember 09.
Fülöp Róbert s.k.

HALASI VÁROSGAZDA

Beruházó, Szolgáltató és
Vagyonkezelő Zrt.

Kiskunhalas Város Önkormányzata
Kiskunhalas
Hősök tere 1.
6400

Hasznosítási javaslat

az Ady E. u. 11. szám (3703 hrsz.) alatti Kiskunhalas Város Önkormányzatának
tulajdonában álló szociálisan bérbe adható ingatlan és a hozzá tartozó telek
reintegrációjára.

Az elmúlt időszakban több írásos megkeresés érkezett a Halasi Városgazda Zrt.-hez, mint
Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyonkezelőjéhez, az Ady E. u. 11.számú ingatlan
esetleges értékesítésével kapcsolatban. Az ingatlan 1361 nm-es telken két lakóházzal a
nyilvántartásban kivett lakóház, és udvarként szerepel. Megközelíthető a Molnár utca és az
Ady E. utca felől is.
Az épületegyüttes műszakilag leromlott állapotban van, korszerűsítésre szorul az áram és a
vízhálózat is. Több lakossági panasz is érkezett az udvar rendezetlen állapota miatt. Az
ingatlanok jelenleg lakottak, azokban szociális bérlakások vannak. Az ott élő 7 család
rendkívül szerény körülmények között él, az épületek felújítását önerőből nem tudják
megoldani.
A vásárlás iránt érdeklődők vállalják, hogy akár a telket az épületekkel együtt is
megvásárolnák, ebben az esetben az építményeket elbontanák a vásárlás után.
A Halasi Városgazda Zrt. javasolja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata hirdetés útján
kérjen árajánlatokat az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Az eladás megoldást jelentene
környezeti és közösségi reintegrációra és az épületek további romlásának megakadályozása
érdekében.

HALASI Városgazda Zrt. Cím: 6400 Kiskunhalas, Bem u. 1.; Pf: 240
Tel.: +36 77 421 833; Fax: +36 77 421 629;
E-mail: hvzrt@hvzrt.hu
Bács-Kiskun Megyei Bíróság,mint Cégbíróság:Cg.:03-10-100381; adószám:13993492-2-03

HALASI VÁROSGAZDA

Beruházó, Szolgáltató és
Vagyonkezelő Zrt.

Esetleges értékesítés során tekintettel kell lenni a lakók elhelyezésére. Amennyiben a
kialkudott vételár fedezi a megfelelő állapotú és nagyságú új ingatlanok vásárlását, csak
ebben az esetben érdemes az ingatlant értékesíteni. Ellenkező esetben mérlegelni kell, hogy
az Önkormányzatnak módjában áll e külön keret biztosítása a lakók lakhatásának
megoldására.
Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű bérlakás, ezért javasoljuk, hogy
a hasznosítást két feltételhez kösse a képviselőtestület.
1./ Ady E. utca felújítása, mellyel az ingatlan értéke növekedne.
2./ Erzsébet téri lakások felújításának befejezése, mellyel a rendelkezésre álló lakásállomány növekedne, és segítene a lakók kisebb anyagi terhet jelentő elhelyezésében.
Kérjük a javaslatunk elfogadását.

Kiskunhalas, 2019. május 17.

Köszönettel

Molnár Ferenc
vezérigazgató
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Forgalmi érték meghatározása a
6400 Kiskunhalas, Ady Endre utca 11 szám alatti, 3703 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlanról

Készítette:
Kakulya Nóra
Ingatlanvagyon-értékelő
Készült 2 példányban
1 példány megbízói
1 példány megbízott

Kiskunhalas
2022.07.25.
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ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

Megbízó neve:

Püspöki István, Püspöki Építőipari Kft

Megbízó címe:

6400 Kiskunhalas Tompa utca 4

Ingatlan címe tulajdoni lap szerint:

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11

Címe természetben:

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11

Helyrajzi száma:

Kiskunhalas belterület 3703

Típusa:

Kivett lakóház, udvar

Megbízás célja:

forgalmi érték meghatározása

Értékelt jog:

tulajdonjog

Értékelt tulajdoni hányad:

1/1

Telek területe:

1361 m2

Felépítmények nettó alapterülete:

297 m2

Felépítmények redukált alapterülete:

297 m2

Értékelés határnapja:

2022.07.25.

Elfogadott végső értékek:
Forgalmi érték 4/4 tulajdoni
hányadra:

24.000.000 Ft, azaz
Huszonnégymillió forint

A megállapított érték igény-, per- és tehermentes állapotra vonatkozik.
A fenti érték a határnaptól számított maximum 180 napig érvényes azzal a feltétellel, hogy rendkívüli
természeti és gazdasági események ez idő alatt nem jelentkeznek, illetve az ingatlan gazdasági,
hatósági, fizikai környezetében lényeges változás nem történik. A fentiekben meghatározott
érvényességi időn túl a szakvélemény aktualizálása, illetve új szakértői vélemény készítése szükséges.
Az értékbecslésben rögzített megállapítások, következtetések kizárólag szakmai szempontok szerint
kerültek megállapításra, azokat csak a részletes értékbecslésben szereplő feltételek korlátozzák.
Jelen értékbecslés Püspöki Építőipari Kft, képviselője Püspöki István megbízásából készült, írásos
engedélyem nélkül semmilyen egyéb célú felhasználásához nem járulok hozzá.
A kapott dokumentumok és a helyszíni szemle alapján az ingatlan beazonosítható, a vizsgált ingatlan
melléképületei a térképmásolaton nem szerepelnek, így azok jogilag nem rendezettek. Ettől
függetlenül az értékbecslésben számításba veszem.
A szakvéleményben ismertetett ingatlan helyszíni szemléjén az alábbi értékbecslői jogosultsággal
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rendelkező személy vett részt:
Kakulya Nóra

IVÉK-70/2019

.....................................................
Kakulya Nóra
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1. ELŐZMÉNYEK

Püspöki Építőipari Kft, képviselője Püspöki István (6400 Kiskunhalas, Tompa utca 4)
2022.07.20-án bízott meg, hogy a Kiskunhalas belterület 3703 helyrajzi számon nyilvántartott, a
valóságban 6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11 szám alatt található ingatlan 1/1 tulajdoni
hányadának értékbecslését forgalmi értékének meghatározása céljából végezzük el.
A helyszíni szemle időpontja és az értékbecslés határnapja:

2022.07.25.

A Megbízó az értékbecslés elkészítéséhez a Halasi Városgazda Zrt segítségével a belső nettó
területek méretét adta meg.
A beszerzett dokumentációk (tulajdoni lap, térképmásolat) áttanulmányozása után külső
helyszíni szakértői szemlét és az ezzel összefüggő környezettanulmányt tartottunk, a
vagyonértékeléshez szükséges paraméterek rögzítése és ellenőrzése céljából. A Halasi
Városgazda Zrt képviselőjével bejártuk az ingatlant, annak állagát fényképfelvételeken
rögzítettük.
Elvégeztük a telek helyrajzi paramétereinek vizsgálatát a földhivatali ingatlan-nyilvántartás
szerint vezetett térképmásolat ismeretében helyszíni szemrevételezés és az épületek
számbavétele alapján.

2. AZ ÉRTÉKBECSLÉS MÓDSZERE
2.1. Az értékelés módszere
Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési
lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes
megtekintés és egyéb vonatkozó adatok kivizsgálása alapján.
Az érték-megállapítás során az értéket felbecsüljük. Az érték-megállapítás egy hivatalos
következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Javaslatot
nem tartalmaz, illetve nem tér ki teendőkre, csupán az értékről ad véleményt.
Az értékmegállapító személy nem határozza meg az értéket, azt a piac erői determinálják.
Az értékmegállapító becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal
kapcsolatos egyéb adatok alapján.
Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi
hatások következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania,
mérnie és elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.
Az értéket általában négy, egymással összefüggő gazdasági tényező teremti meg, mégpedig a
hasznosság, a szűkösség, a megszerzés vágya, valamint a tényleges vásárlóerő. E négy tényező
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kölcsönös kapcsolata kihatással van a kereslet-kínálat egyensúlyára, és mindegyike szükséges
ahhoz, hogy az adott eszköznek értéke legyen.
Az érték-megállapítás célja legtöbbször az, hogy következtessen a tisztességes piaci értékre.

Az alapdefiníció, illetve a klasszikus hagyomány szerint a tisztességes piaci érték az a becsült
összeg, amelyen várható, hogy az értékelt vagyontárgy egy érdekelt vevő és egy érdekelt eladó
között gazdát cserél, miközben mindkét fél kényszertől mentesen járt el, és mindkét fél
kellőképpen tudatában van az összes vonatkozó ténynek, a jogegyenlőség alapján.
A fentiek, valamint az EVS alapján a piaci érték azt a piaci árat jelenti, amely összegért egy
vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés
időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

Az

•

az eladó hajlandó az eladásra,

•

a tárgyalás időszakában az érték nem változik,

•

a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal
történik,

•

átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat, figyelembevételére nem kerül sor.
értékbecslést

az

érvényben

lévő

rendeletekben

megfogalmazott

módszer

figyelembevételével, a kapott adatszolgáltatások (tulajdoni lapok, bérleti szerződések, műszaki
tervek és leírások, stb.), valamint a helyszíni szemlék alapján végzem az óvatosság elvét
követve az alábbiak szerint:
- A Tulajdoni Lap alapján tisztázom a tulajdonosi és kezelői viszonyokat és a Tulajdoni Lap III.
részében lévő bejegyzéseket.
- A helyszíni szemle alkalmával beazonosítom a rendelkezésre bocsátott alaprajzot és egyéb
adatokat. A hiányzó adatokat pótolom, az eltéréseket regisztrálom. Szemrevételezéssel - a
Megbízó képviselőjének közreműködésével - megvizsgálom az épületek és építmények
műszaki állapotát.
A Megbízó tudomásul veszi, hogy az értékelő környezetvédelmi és diagnosztikai vizsgálat
elvégzésére nem jogosult, az értékelést szemrevételezéssel és a Megbízó adatszolgáltatásai
alapján végzi. A rendelkezésemre bocsátott adatok, dokumentumok, információk valóságát és
teljességét a Megbízó szavatolja.
Az ingatlan értékének meghatározására 3 általánosan elfogadott módszer alkalmazható:
•

piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer;

•

hozamszámításon alapuló értékelési módszer;

•

költségalapú módszer.
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Az első 2 értékelési módszert (piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési módszer

és hozamszámításon alapuló értékelési módszer) összefoglalóan piaci érték alapú értékelésnek is
nevezik. Az értékelést legalább 2 módszerrel, lehetőség szerint azonban mind a 3 módszerrel el
kell készíteni. Ezt követően az értékek és eltérések értelmezése, elemzése alapján az óvatosság
elvét követve kell a forgalmi értékre javaslatot tenni. A lakóingatlanok, építés alatt álló
ingatlanok és lakótelkek esetében meghatározott értékhatár alatt megengedett egy értékelési
módszer alkalmazása is.
A ingatlan érték meghatározása során az értékelési eljárásoknál szokásosan elemzett kockázatok
közül különös figyelmet kell fordatani a következőkre:
•

az ingatlan hosszú távú értékállandóságának kockázata;

•

a piaci adatok megbízhatatlansága miatt kockázat;

•

a követelés érvényesítéséhez kapcsolódó költségek nagyságának kockázata;

•

a szemrevételezéssel nem megállapítható műszaki kivitelezéssel összefüggő
kockázat.

Az értékelési szakvéleményben megállapított érték az értékbecslés fordulónapjától számított
legfeljebb 180 napig érvényes.

2.2. A piaci alapú forgalmi értékelés
A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés a már realizált adásvételek
és/vagy értékesítésre felajánlott ingatlanok ajánlati árainak a konkrét vizsgált esetre való
kiterjesztésével, összehasonlításával történik.
A módszer fő lépései:
•

az összehasonlításra alkalmas alaphalmaz, ebből a megfelelő ingatlanok kiválasztása és
elemzése;

•

fajlagos értékek meghatározása, valamint az értékmódosító tényezők elemzése;

•

a fajlagos alapérték módosítása az értékmódosító tényezők alapján;

•

a forgalmi érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan méretének szorzataként.

Az első lépésben az értékelés során, a piacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre
felajánlott ingatlanok ajánlati árait elemzem és összehasonlítom az értékelés tárgyát képező
ingatlannal. Az összehasonlítás során elsősorban a következő, a piacot meghatározó tényezőket
veszem figyelembe:
•

az ingatlanpiacon kialakult kereslet és kínálat elemzése során vizsgálom az adott ingatlan
esetleges értékesítése során a potenciális vevők körét, azok vásárlóerejét, illetve vizsgálom
azokat az ingatlanpiaci szegmenseket (pld. kereskedelmi ingatlanok, a település adott
részén található üresen álló eladatlan hasonló jellegű, funkciójú ingatlanok stb.), amelyek
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leginkább meghatározzák az ingatlanpiacot, valamint a tervezési vagy beruházási fázisban
lévő építkezéseket;
a telek és az adott telken épült épület egyensúlyát, valamint környezetéhez való

•

illeszkedésének összhangját;
az adott településrész gazdasági fellendüléséhez vagy gazdasági depressziójához

•

kapcsolódó kilátásokat, önkormányzati szabályozásokat.
A piaci összehasonlító adatok elemzését egy olyan alaphalmazban kell elvégezni, amelynek a
földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló és az abban szereplő ingatlanok típusa
azonos az értékelt ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentősen eltérő szélső
értékeket a vizsgálat során figyelmen kívül kell hagyni. Közvetlen összehasonlításra alkalmas
adatok hiányában vizsgálhatjuk az ország hasonló területeinek ingatlanpiacát is, de ezt
természetesen megfelelő körültekintéssel tehetjük meg.
A kiválasztott összehasonlító adatokból a fajlagos alapértékek meghatározása során az ingatlan
adásvétele során realizált vételárának vagy ajánlati árának az alapérték vetített értékét kell
vizsgálni. Ez az alapérték általában a terület, de kivételes esetekben más kapacitás mérőszámok
(pld. tanterem, ágyszám, férőhely, stb.) is alkalmazhatók. Piaci ajánlati árak alkalmazása
esetében szükséges az ajánlati árak és a realizált forgalmi értékek közötti viszonyszám elemzése
is, valamint a fajlagos érték ezen viszonyszámmal való módosítása.
Az értékcsökkentő és értéknövelő tényezők alkalmazása az értékelt ingatlan pontosabb fajlagos
értékének meghatározása céljából történik. Értékmódosító tényezőként csak olyan befolyásoló
tényező vehető figyelembe, amely az összehasonlításra kiválasztott alapadatokra nem jellemző.
Az értékmódosító tényezők elemzése során minden esetben vizsgálni kell a következő
szempontokat:
•

műszaki és építészeti szempontok;

•

használati szempontok;

•

telekadottságok;

•

infrastruktúra;

•

környezeti szempontok;

•

alternatív hasznosítás lehetősége;

•

jogi, hatósági szabályozás.

Az ingatlan forgalmi értékét az értékmódosító tényezőkkel módosított fajlagos érték és az
ingatlan méretének szorzata határozza meg.
A földterület és beépített ingatlanok értékelésénél az értékelési módszerek közül a piaci
összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés adja a legpontosabb értéket.
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A hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel meghatározott érték az ingatlan jövőbeni
hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő költségeinek különbségéből származtatott
érték. Ebben az esetben az ingatlan jövedelemtermelő képességét vizsgáljuk, azaz a jövőben
várhatóan képződő pénzmennyiséget (a bevételek és kiadások különbségéből) jelenértékre
számszerűsítjük, amely mint üzleti befektetésnek az értékét fejezi ki. Ez a gyakorlatban az
adózás után fennmaradó adózott eredmény és az amortizáció összegéből a szükséges

beruházásokat levonva a megmaradó részt jelenti. Kereskedelmi ingatlanok esetében a piaci
összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés során kapott érték helyességének
ellenőrzéséhez a hozamszámításon alapuló értékelési módszert használom fel.

2.3. A költségalapú értékelés
A költségalapú értékelés lényege, hogy a vevő nem hajlandó többet fizetni az adott ingatlanért,
mint egy olyan helyettesítő ingatlan előállítási értéke, amelynek hasznossága megegyezik az
értékelt ingatlanéval. A költségalapú érték meghatározása során az újraelőállítás értékből a
fizikai avulás, funkcionális avulás és gazdasági avulás figyelembevételével levonjuk az
értékcsökkenést, majd ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló értékét. Az
újraelőállítási költséghasonló ingatlanok előállításának költsége folyó áron, amely hasonló
anyagok, építési és gyártási szabványok, tervek és munkaerő alkalmazásával valósul meg. Ez a
módszer általában az új építésű vagy egyedi ingatlanok értékbecslése esetén szolgáltatja a
legmegbízhatóbb értéket.

3. A TELEK ÉS FELÉPÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
Az ingatlan a földterület a maga fizikai mivoltában és a földhöz kapcsolódó tartozékok, azaz
épületek, építmények. Az ingatlan elmozdíthatatlan és kézzelfogható. Az ingatlan vagyon a
fizikai értelemben vett ingatlan tulajdonával vele járó minden érdekeltséget, hasznot és jogot
illetve kötelezettséget magában foglal.
A földérték gazdasági fogalom. A föld meghatározó jellemzői geográfiai, jogi, szociológiai,
valamint közgazdasági szempontból vizsgálhatók, azaz
•

minden körülhatárolt földterületet elhelyezkedése és anyagi összetétele egyedivé tesz,

•

a föld fizikai szempontból mozdulatlan,

•

a föld maradandó, azaz a tartós javak közé tartozik,

•

a rendelkezésre álló földállomány véges,

•

a föld az emberek számára hasznos.
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A

földterület

más

tudományágban

megfogalmazott

sajátosságai

azért

fontosak

az

ingatlanértékelés szempontjából, mert az ingatlanpiacon a szereplők úgy viselkednek, hogy
reagálnak ezekre a sajátosságokra, illetve gyakran ezek vezérelik, vagy korlátozzák őket.
Az ingatlan becsült értékének meghatározásánál összehasonlító módszert alkalmaztunk. Ez
abból áll, hogy tényleges forgalmi értékek alapján a specifikus tényezőket figyelembe véve
(területi elhelyezkedés, fekvés, közlekedés, meglévő közművek stb.) 1 m2 területre (beépített
ingatlan esetében a felépítmények hasznos területére, földterület esetében a tulajdoni lap szerinti
területre) vonatkoztatott alapértéket határoztunk meg úgy, hogy figyelembe vettük a telek
beépítettségének mértékét is. A fajlagos becsült érték kialakításánál figyelembe vettük az
ingatlan környezetében felkutatható ingatlanpiaci adatokat, az ilyen jellegű ingatlanok iránti
jelenlegi keresletet, a jelenlegitől eltérő hasznosítás lehetőségeit, a közművekkel való
ellátottságát, a közellátottság színvonalát, a terület építési övezeti besorolását. Vizsgáltuk
továbbá a földterület növényzeti viszonyait, azok gondozottságát.
A földterülettel kapcsolatos jogi szempontokat - mint a tulajdonviszonyok rendezettsége,
kapcsolódó jogok, az értékesíthetőség jogi vizsgálata- csak a tulajdoni lapon szereplő esetleges
bejegyzések erejéig vizsgáltuk, és esetlegesen ezen jelentés ingatlan nyilvántartási oldalán
szerepeltettük. Az így kapott becsült értéket megosztottuk a telek és a rajta elhelyezkedő
felépítmények között, így meghatározva a telek és a felépítmények önálló értékét a teljes becsült
értéken belül. A telek értékét a hasonló adottságú, üres földterületek összehasonlító adatai
alapján határoztuk meg, a beépítettség mértékének figyelembe vételével. Az így meghatározott
érték tartalmazza a telekhez kapcsolódó közművek, külön nem számított térburkolatok, telek
rendezés értékét is. A felépítmények esetében a megosztást a főbb műszaki adatok alapján a
forgalomképesség mérlegelésével alakítottuk ki, amelyet a lehetséges esetekben szintén
összehasonlító módszerrel ellenőriztünk. Az érték kialakításánál a felépítmény funkcióján kívül
a műszaki állapotát, közművekkel való ellátottságát, valamint a hasonló jellegű létesítmények
iránti jelenlegi keresletet is figyelembe vettük.
A felépítmények esetében a következő főbb érték-meghatározó tényezőket vizsgáltuk:
•

életkora,

•

építési módja, az elvégzett kivitelezési és szakipari munkák tartalma, színvonala,
esetleges hiányosságai,

•

kialakítása, helyiségek száma és elhelyezkedése,

•

alapterülete és komfortfokozata,

•

kihasználtsága, illetve rendeltetésszerű használata,

•

esetleges felújítások időpontja és műszaki tartalma,

•

karbantartottsága stb.
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4. KIINDULÁSI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK
4.1. A Tulajdoni Lap adatai
Tulajdoni lap:

2022.07.27.

Ingatlan címe:

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi száma:

Kiskunhalas 3703

I. rész
Terület megnevezése:

Kivett lakóház, udvar

Területe:

1361 m2

I /2. bejegyző határozat:

43225/3/2016.12.15.
Terheli a Kiskunhalas belterület 3701 hrsz-t illető
vízvezetéki szolgalmi jog (érintett terület 85 m2)
43225/3/2016.12.15.
Terheli a Kiskunhalas belterület 3701 hrsz-t illető
szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog (érintett terület 22 m2)

I/3. bejegyző határozat

II. rész
II/5.
Tulajdoni hányad:

1/1

bejegyző határozat: 12836/1990.12.20.

Jogcím:

1990 évi LXV törv. 107 §

Jogállás:

tulajdonos

Jogosult neve:

Kiskunhalas Város önkormányzata

Jogosult címe:

6400 Kiskunhalas Hősök tere 1

III. rész
III/1
Bejegyző határozat:

300008/1994.07.18.
Önálló szöveges bejegyzés tul. lap. szám: 3705

III/2
Bejegyző határozat:

43225/3/2016.12.15.
Önálló szöveges bejegyzés terheli a Kiskunhalas belterület
3701 hrsz-t illető vízvezetéki szolgalmi jog (érintett terület
85 m2)

III/3
Bejegyző határozat:

43225/3/2016.12.15.
Önálló szöveges bejegyzés terheli a Kiskunhalas belterület
3701 hrsz-t illető szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog
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(érintett terület 22 m2)

4.2. Az ingatlanok helyszíni adatai
A település elhelyezkedés
A

vizsgált

ingatlan

Kiskunhalas

város

Bács-Kiskun

megyében,

a Kiskunságban,

a Kiskunhalasi járásban található. A Duna–Tisza közi homokhátság legmagasabb részén
fekszik. Budapesttől délre 148 km-re, Kecskeméttől 63 km-re dél-délnyugatra, Bajától 56 kmre, északkeletre, Szegedtől 55 km-re, nyugat-északnyugatra, Szabadkától 45 km-re északra van.
Az 53-as

számú főúton fekszik. Baja

és

Szeged

felől

az 55-ös

főútról, az M5-ös

autópályáról Kiskunmajsa felé is meg lehet közelíteni. A város fontos vasúti csomópont.
Áthalad

rajta

a

Budapest-

Szabadka-Belgrád vasútvonal.

Továbbá

itt

végződik

a Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a várossal összekötő vasútvonal is. Ezeken kívül más
nagyvárosokba is indul és azokból is érkezik vonat.
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Településen belüli elhelyezkedése, megközelítése
A megyeközpont Kecskemét és Kiskunhalas helyközi közvetlen autóbusz összeköttetése
biztosítva van. A két helység között sűrűn autóbuszok közlekednek, amelyek kiszolgálni
kívánják a helyközi tömegközlekedési igényeket. A város megállóhelyként is szolgál távolsági
járatoknál
A

helyi

is.
közlekedése

élénk,

helyi

tömegközlekedési

eszköz

található.

Kiskunhalas főútvonala tranzitútvonal (53). Úthálózata és bicikliútja pedig kiszolgálja a helyi
igényeket. Az értékelt ingatlan a város belvárosi részén található, pár percre a központtól, akár
gyalogosan is megközelíthető bármilyen fontosabb intézmény. Az értékelt ingatlan településen
belüli elhelyezkedését műholdfelvétel mutatja:
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Gazdasági környezet
Kiskunhalas a térség egyik meghatározó városa. Környezetében betöltött vezető szerepét
kedvező adottságainak, jó helyi, helyzeti energiáinak és a benne megtalálható számos központi
ellátó funkcióinak köszönheti. A városban lévő egészségügyi, oktatási és kereskedelmi
intézmények nem csak a helyi lakosok szükségleteit látják el, hanem a szomszédos kisebb
települések igényeit is kielégítik. A város alapvető célja, hogy hosszútávon képes legyen
hasznosítani azokat a gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket, melyekkel jelenleg is
rendelkezik. Az értékek megőrzése és azok gazdasági potenciálként való kezelése
párhuzamosan zajlik, így a város hosszútávon is dinamikusan fejlődik, támaszkodva a táji,
természeti adottságokra, az épített környezet örökségére és a gazdasági hagyományokra. A KSH
adatai alapján 2015 januárjában a város állandó lakossága 29 127 fő volt. Kiskunhalas lakossága
a nemzetiségenkénti megoszlást tekintve homogén. A településen döntő többségében római
katolikus vallásúak élnek, de jelentős számban képviseltetik magukat, a görög katolikus,
evangélikus és izraelita egyházhoz tartozók is
Az ingatlan alakja, domborzati viszonyai
A telek szabálytalan sokszög alakú, ÉK-DNY-i hossztengelyű, sík fekvésű. A telket az
utcafronton beton lábazatos fémkerítés határolja. A telek gazos, elhanyagolt terület. A telek
alakját a következő térkép mutatja:

Övezeti besorolás
Az értékelt ingatlan a hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat alapján „LK
0522”

kisvárosias,

jellemzően

zártsorú

beépítésű

lakóövezetben

fekszik,

50%-os

beépíthetőségű. A Szabályozási Terv értékelt ingatlan környezetére vonatkozó részletét az
alábbi térkép szemléltet
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A értékelt ingatlan építési övezetére vonatkozó szabályozási előírásokat a Helyi Építési

Szabályzat alábbi kivonata mutatja:
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Közműellátottság
Az ingatlan előtti utca teljes (víz, villany, szennyvízcsatorna, földgáz) közműellátással
rendelkezik. Az értékelt ingatlant a rendelkezésre álló közművekhez csatlakoztatták,
közműórákkal rendelkezik. Az épületek közül egy épületben található földgáz.

4.3. Az épületek műszaki jellemzői
A telken két lakóház található. A lakóházakban lakásokat alakítottak ki összesen 7 db-ot. Az
ingatlanhoz tartozik melléképület ám annak állapota miatt nem vette, figyelembe.
A földhivatali térképmásolaton minden épület szerepel.
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Az épületek műszaki jellemzőit a következőkben ismertetjük:
Lakóépület
Építés éve:

1960 körül

Felépítmény beépített területe:

297 m2

Felépítmény nettó alapterülete:

297 m2

Szintek:

földszint

Funkció:

lakóépület

Beépítési mód:

oldalhatáron álló

Alapozás módja:

tégla alap

Talajnedvesség elleni szig.:

nincs tudomásunk

Szerkezeti rendszer:

hagyományos szerkezetű

Födém anyaga:

fa födém

Határoló falak:

tégla, vályog

Belső válaszfalak:

tégla, vályog

Tető és fedése:

Padlóburkolatok:

faszerkezetű nyeregtető, cserépfedéssel
fa szerkezetű, gerébtokos ablakok, két helyen cserélt
műanyag szerkezetű hőszigetelt ablakra
nincs tudomásunk

Falfelületek:

nincs tudomásunk

Külső felület:

festett, vakolt

Vízellátás:

központi hálózatra csatlakoztatva

Csatornázás:

központi hálózatra csatlakoztatva

Gázellátás:

központi hálózatra csatlakoztatva

Fűtés és melegvízellátás:

gázkonvektor, kályha, villanybojler

Elektromos áramellátás:

központi hálózatra csatlakoztatva

Állapot:

erősen felújítandó, bontandó

Nyílászárók:

Leírás:

Az ingatlan helyrajzi szám, házszám alapján beazonosítható. Csak küldő
szemlére volt lehetőség, az ingatlanba bejutni nem tudtam. Villany, víz és
gázórát, csatorna kivezetést a helyszínen találtam. Fűtése gázkonvektorokkal és
kályhákkal megoldott. Nyílászárók fa szerkezetű, gerébtokos ablakok, 2 helyen
cserélt műanyag szerkezetű hőszigetelt üvegezésű ablakra. Udvara gazos,
rendezetlen. Melléképületek elhanyagoltak. Tetőszerkezet állapota rossz.
Összességében az ingatlan nagyon erősen felújítandó vagy bontandó.
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5. ÉRTÉKMEGÁLLAPÍTÁS
A forgalmi érték meghatározása során az óvatos becslés elvének alkalmazásával különböző
kockázati tényezőket figyelembe véve állapítom meg az értéket. A forgalmi érték
meghatározása során az ingatlan csak olyan adottságai vehetők figyelembe, amelyek az
értékelés időpontjában megvannak, várhatóan hosszabb távon fennállnak, és az ingatlannal való
szabályszerű gazdálkodás és használat mellett bármely tulajdonost megilletnek. Ez a
megközelítés az óvatos becslés elvének alkalmazását feltételezi.

5.1. Forgalmi érték meghatározása piaci összehasonlító adatok elemzésével
Az ingatlan forgalmi értékének meghatározásánál értékesítés alatt álló, családi ház jellegű
lakóház funkciójú ingatlanok ajánlati áraival vetettem össze. Hasonló jellegű ingatlanok eladása
nem volt jellemző az elmúlt időszakban. A részletes értékelést és annak eredményét a
mellékletben csatolt számítási táblázat tartalmazza. Ennek eredményeképpen az ingatlan
forgalmi értékét piaci összehasonlító adatok elemzésének értékelési módszerével kerekítve
határoztam meg.

24.000.000 Ft-ban, azaz Huszonnégymillió Ft-ban

5.2. Forgalmi érték meghatározása hozamszámításon alapuló értékelési módszerrel
Az ingatlan forgalmi értékeinek meghatározására a hozamszámításon alapuló módszer nem
alkalmazható, tekintettel, hogy a lakóház jelenlegi állapotában bérbeadással nem hasznosítható.

5.3. Forgalmi érték meghatározása költségszámításon alapuló értékelési módszerrel
A költségalapú érték meghatározása során az építmények újraelőállítás értékéből a fizikai
avulás,

funkcionális

avulás

és

gazdasági

avulás

figyelembevételével

levonjuk

az

értékcsökkenést, majd ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen alapuló értékét. Ez a
módszer általában az új építésű vagy egyedi ingatlanok értékbecslése esetén szolgáltatja a
legmegbízhatóbb értéket.
A telek forgalmi értékének meghatározásánál hasonló funkciót betöltő, értékesítés alatt álló
telkek ajánlati áraival vetettem össze. A részletes értékelést és annak eredményét a mellékelt
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táblázat tartalmazza. Ennek eredményeképpen a telekingatlan forgalmi értékét piaci
összehasonlító adatok elemzésének értékelési módszerével együttesen
26.000.000 Ft-ban, azaz Huszonhatmillió forintban határoztam meg.

A felépítmények forgalmi értékének meghatározását a következő táblázat tartalmazza:

5.4. Összesítő adatok
Végső érték meghatározása:

A választott értékelési módszer indoklása:
Az ingatlan reális értékét – tekintettel funkciójára és településen belüli fekvésére – a piaci alapú
érték reprezentálja.
—————————————————————————————————————————————
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Előrejelzés az ingatlanpiac változásaira: Az elmúlt években az ingatlanpiacon mind a

keresletben, mind pedig az árszínvonalban emelkedés volt tapasztalható. Az építményen évek
óta folyamatos állagromlás figyelhető, így az értékelt ingatlan forgalmi értéke az elmúlt években
kevésbé emelkedett, mint a hasonló típusú ingatlanok forgalmi értéke.

6. MEGJEGYZÉSEK
6.1.

Az Értékelési Bizonyítvány csak a megbízásban rögzített célra használható. Egyes részeinek,
illetve adatainak szövegkörnyezeten kívüli felhasználása tilos. Más célú felhasználása, illetve
publikálása kizárólag a Megbízó és Megbízott együttes hozzájárulásával megengedett.

6.2.

Az értékelés adatait és végösszegét az értékelés fordulónapjára vonatkozóan határoztam meg és
változatlan csak a leírt feltételek mellett érvényesek az értékelés fordulónapjától számított 180
napig. A külső gazdasági körülmények lényeges megváltozása esetén azok aktualizálása, esetleg
teljesen új forgalmi értékmeghatározás szükséges.

6.3.

Az értékelés tárgyát képező ingatlannal kapcsolatban semmilyen érdekeltségem nem volt és
jelenleg sincs, továbbá semmilyen személyes érdekeltség nem fűz egyetlen személyhez sem,
amely az ingatlanhoz kapcsolódó bármely tevékenységből részesül.

6.4.

A megbízási díj nem függvénye az általam meghatározott forgalmi értéknek.

6.5.

Az Értékelési Bizonyítványban közölt adatok és elemzések a 25/1997. PM rendelettel
összhangban vannak, annak formailag és tartalmilag megfelelnek, megállapításaim és
véleményem a valóságnak megfelelnek és korrektek.

6.6.

Az Értékelési Bizonyítványban meghatározott forgalmi érték csak a mellékletben szereplő
Tulajdoni Lapon szereplő adatokkal megegyező, hiteles Tulajdoni Lap bemutatásával,
térképmásolattal együtt érvényes.

Kiskunhalas, 2022.07.25.

…………………………..
Kakulya Nóra
ingatlanvagyon-értékelő
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Ingatlan címe:
Helyrajzi szám:

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11
3703
Albetét esetén a tul. lap szerinti ter. [m2]:
Tulajdoni lapon szereplő telek terület [m2]:
1 / 1
Albetét esetén értékelt terület [m2]
Értékelt tul. hányad:
Telekből értékelt terület [m2]
Értékbecslés dátuma:
2022. július 25., hétfő

0
1361
0
1 361

TERÜLETKIMUTATÁS
Megnevezés
1. lakás
2. lakás
3. lakás
4. lakás
5. lakás
6. lakás
7. lakás
Összesen:

szint
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház

helyiségcsoport megnevezése
K=1
K=2
K=3
K=4
K=5
K=6

Nettó terület
51,0
37,0
34,0
53,0
35,0
41,0
46,0
297,0
nettó terület
2

lakóház

m
297,0

összesen:

297,0

Állapot
erősen felújítandó
erősen felújítandó
erősen felújítandó
erősen felújítandó
erősen felújítandó
erősen felújítandó
erősen felújítandó

redukáló tényező
1,0

Megjegyzés

K
1
1
1
1
1
1
1

redukált terület
2

m
297,0

297,0

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11, 3703 hrsz.
Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:
Tagolása:

földszint

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

Kiskunhalas központhoz
közel

Kiskunhalas Felsőváros

Kiskunhalas Alsóváros

földszint

földszint

földszint

Környezete:
családi házas
családi házas
családi házas
Jelleg, funkció:
családi ház
családi ház
családi ház
Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.): Kiskunhalas frekventált
utcájában földszintes Kiskunhalas központhoz Kiskunhalas Feslőváros
erősen felújítandó
közel jó állapotú
erősen felújítandó
komfortos családi ház ( összkomfortos családi ház komfortos családi ház
lakások)
Építés éve:
Műszaki állapot:

Kiskunhalas Alsóváros
erősen felújítandó
komfortos családi ház

1960 körül

1965 és 1985

1950-60

1950-60

erősen felújítandó

felújítandó

felújítandó

felújítandó

ingatlan.com/32958434

ingatlan.com/32877640

ingatlan.com/32836321

Megjegyzés:
Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
telekméret (m2)
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)

családi házas
családi ház

1 361
297,0

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

29 990 000
974
278,0
107 878

8 500 000
437
90,0
94 444

kínálat
2022. július
0,85

kínálat
2022. július
0,85

91 696

80 278

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
földrajzi elhelyezkedés
hasonló

hasonló

13 990 000
898
110,0
127 182
kínálat
2022. július
0,85

108 105

hasonló

1,00

1,00

1,00

telekméret

kisebb

kisebb

kisebb

1,05

1,10

1,05

alapterület

hasonló

kisebb

kisebb

műszaki állapot

1,00

1,05

1,05

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,85

0,80

0,70

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

fűtési mód, komfortfokozat

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

hasonló

hasonló

0,95

1,00

1,00

felszereltség, extrák

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

műemléki védettség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

77 942
33%

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

297,00
80 190
80 200
23 819 400

24 000 000

76 264
34%

86 484
33%

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11, 3703 hrsz.
Beépítetlen terület értékelése - Telek összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

Kiskunhalas Belváros
közeli

Kiskunhalas Gimnázium
utca 11

Kiskunhalas Deák Ferenc
utca

vegyes
családi házas
lakó

vegyes
családi házas
lakó

Kiskunhalas Belváros
50%-os beépíthetőségű
lakóövezeti építési telek

Kiskunhalas Deák Ferenc
utcán 40 %-os
beépíthetőségű
lakóövezeti építési telek

ingatlan.com/33012501

ingatlan.com/32744535

Környezete:
családi házas
vegyes
Jelleg, funkció:
családi házas
családi házas
lakó
lakó
Övezeti besorolás:
Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.): Kiskunhalas frekventált Kiskunhalas Belváros
utcájában földszintes
közeli 50%erősen felújítandó
beépíthetőségű
komfortos családi ház (
lakóövezeti építési telek
lakások)

Megjegyzés:
Adat forrása:

ingatlan.com/32859285

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
telekméret (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)

1 361

tulajdonátr. viszonya/típusa
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

29 900 000
1 392
21 480

19 500 000
853
22 860

8 490 000
442
19 208

kínálat
2022. július
0,85

kínálat
2022. július
0,85

kínálat
2022. július
0,85

18 258

19 431

16 327

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

hasonló

kedvezőtlenebb

1,00

1,00

1,05

terület

hasonló

kisebb

kisebb

1,00

0,90

0,85

közművek

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

övezeti besorolás

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

panoráma, kilátás

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

földrajzi elhelyezkedés

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

forma, alak

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

beépíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

bontandó épület

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,90

0,90

16 432
34%

PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS
telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
fajlagos átlagár kerekítve (Ft/m2)
becsült érték (Ft)
becsült érték kerekítve (Ft)

1,00

kedvezőbb

1 361,0
15 027
15 030
20 455 830

20 000 000

15 545
33%

13 062
33%

A felépítmény forgalmi értékének meghatározását a következő táblázat tartalmazza:
épület, építmény, építményrész stb.

1

lakóház

2

3

400 000 Ft/m2

350 000 Ft/m2

297 m2

0 m2

0 m2

fizikai avultság

90%

40%

50%

funkcionális avultság szorzószáma

40%

30%

30%

80%

80%

80%

6 415 eFt

0 eFt

0 eFt

a felépítmény pótlási költsége vagy újraépítési költsége 450 000 Ft/m2
alapterület (átlagos falvastagság mellett)

környezeti avultság (max. 20%) szorzószáma
piaci helyzet miatt módosító tényező
épület, építmény, építményrész forgalmi értéke
épület, építmény, építményrész stb.

4

5

a felépítmény pótlási költsége vagy újraépítési költsége 310 000 Ft/m2

6

280 000 Ft/m2

280 000 Ft/m2

alapterület (átlagos falvastagság mellett)

0 m2

0 m2

0 m2

fizikai avultság

50%

30%

30%

funkcionális avultság szorzószáma

30%

30%

30%

piaci helyzet miatt módosító tényező

80%

80%

80%

épület, építmény, építményrész forgalmi értéke

0 eFt

0 eFt

0 eFt

A felépítmény forgalmi értéke a táblázat alapján:

6 000 eFt

környezeti avultság (max. 20%) szorzószáma

A fentiek alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke költség alapú értékelési módszerrel:
telek értéke 20 000 eFt + felépítmény értéke 6 000 eFt = 26 000 eFt

Végső érték meghatározása:
Piaci alapú (forgalmi) érték:
Költség alapú érték:

24,0 MFt súly:
26,0 MFt súly:

Az ingatlan súlyozott piaci forgalmi értéke kerekítve =

100%
0%

24,0 MFt
0,0 MFt
24,0 MFt

Ingatlan címe:
Készítette:

Hrsz.: 3703

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11
Kakulya Nóra

Szemle ideje:

2022.07.25

1. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET

környezet

környezet

utcakép az Ady Endre utca felől

utcakép az Ady Endre utca felől

házszám

főépület udvari homlokzata

Fényképmelléklet

1/4

Ingatlan címe:
Készítette:

Hrsz.: 3703

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11
Kakulya Nóra

Szemle ideje:

2022.07.25

2. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET

főépület udvari homlokzata

főépület udvari homlokzata

főépület udvari homlokzata

főépület udvari homlokzata

udvar

főépület udvari homlokzata

Fényképmelléklet

2/4

Ingatlan címe:
Készítette:

Hrsz.: 3703

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11
Kakulya Nóra

Szemle ideje:

2022.07.25

3. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET

Molnár utca felöli bejárat

Molnár utca felöli homlokzat

Molnár utca felöli homlokzat

csatorna

gázóra

villanyóra

Fényképmelléklet

3/4

Ingatlan címe:
Készítette:

Hrsz.: 3703

6400 Kiskunhalas Ady Endre utca 11
Kakulya Nóra

Szemle ideje:

2022.07.25

4. SZÁMÚ FÉNYKÉPMELLÉKLET

villanyóra

vízóra

melléképület homlokzata

melléképület homlokzata

cserélt nyílászáró

Fényképmelléklet

4/4

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29.

Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2022.07.27 13:17:09
Helyrajzi szám: KISKUNHALAS belterület 3703
Méretarány: 1 : 1000

A térképmásolat méretek levételére nem használható!

Megrendelés szám: 1610772/6/2022

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁS HIRDETMÉNY
A Halasi Városgazda Zrt., mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodója,
felhívást tesz közzé a Kiskunhalas belterület 3703 hrsz-on nyilvántartott, természetben 6400
Kiskunhalas, Ady E. u. 11. szám alatti önkormányzati lakások elnevezésű ingatlan nyílt
versenytárgyalásáról.
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdés c)
pontja alapján – figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.
§ (1) bekezdésében foglaltakra - az ingatlant nyílt versenyeztetés útján kívánja értékesíteni.
Az nyílt versenytárgyaláson részt vehet minden természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Az versenytárgyalást lefolytató szervezet
Megnevezése:
Címe:
Telefonszáma:
Az árverés helye:

Halasi Városgazda Zrt.
6400 Kiskunhalas, Bem u. 1. fszt. 15.
06-77/421-833, ügyintéző: Borda Ágnes
6400 Kiskunhalas, Bem u. 1.
tárgyaló helység
(Halasi Városgazda Zrt. irodájában)
2022. október 17., 13 óra
bruttó 2.400.000, - Ft (0% Áfa)

Az versenytárgyalás ideje:
Az versenytárgyalási óvadék összege:
Az versenytárgyalási óvadék
befizetésének határideje:
2022. október 14. 16 óra
Az versenytárgyalási óvadék befizetésének módja: átutalással
Kiskunhalas
Város
Önkormányzatának OTP Banknál vezetett
11732064-15338806-00000000
számú
bankszámlájára
A befizetett óvadékról az igazolást kérjük a Halasi Városgazda Zrt. irodájában bemutatni, vagy
eljuttatni a vagyongazdalkodas.hvzrt@gmail.com címre.
A versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan adatai:
Az ingatlan címe:
Helyrajzi száma:
Telek területe:
Felépítmény területe:
Művelési ága:
Övezeti besorolása
Tulajdonos neve:
Tulajdoni hányad:
Közművesíthetőség:

6400, Kiskunhalas, Ady E. u. 11.
3703
1361 m2
297 m2
kivett lakóház, udvar
Lk.0522
Kiskunhalas Város Önkormányzata
1/1
vezetékes víz, csatorna, áram, gáz szolgáltatás
az ingatlan területén van
Tartozékok:
--Jogi tény elnevezése:
Nincs
Név:
Nincs
Terhelés:
Nincs
Az ingatlan becsült értéke:
bruttó 24.000.000, - Ft + 0% Áfa
Az versenytárgyaláson tehető legalacsonyabb vételi
ajánlat összege:
bruttó 24.000.000, - Ft
Licit küszöb:
2 %, azaz bruttó 480.000, - Ft
Birtokbavétel:
legkorábban a vételár megfizetését követő
ötödik munkanapon

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ingatlan adás-vétele esetén az ingatlan 2023. április
30-ig történő elbontása a vevő feladata. Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az ingatlan
lakott, ezért a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a bérlőket
elővásárlási jog illeti meg, mely megelőzi a Magyar Állam elővásárlási jogát.
A Halasi Városgazda Zrt. a hirdetmény visszavonásának a lehetőségét fenntartja.
Kiskunhalas, 2022. szeptember 06.

A Hirdetmény kifüggesztésének napja: 2022. október 10.
A Hirdetmény levételének napja:
2022. október 18.

