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Tárgy:  Javaslat ingatlan értékesítésre 
Tisztelt Bizottság! 

 
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a budakalászi 2254/4 helyrajzi számú, 
természetben Batsányi u.4. sz. alatt található, kivett lakóház és udvar és gazdasági épület 
jelölésű, 503 m2 térmértékű ingatlan, amelyből az épület alapterülete 98 m2. Az 
Önkormányzat bérlakás céljára bérbe adott ingatlanként hasznosítja az ingatlant. A ház külső 
állaga kritikus, jelentős méretű repedések szabdalják és a tető szerkeze és cserepek is 
komplett cserére szorulnak. A nagyobbik (59 m2 ) lakás állapota a Bérlő folyamatos felújítási 
tevékenységének hatására jó, a kisebb lakást azonban a nemrég kilakoltatott, jelentős 
lakbér-hátralékot felhalmozó bérlő teljesen lelakta, jelenlegi állapotában lakhatásra nem 
alkalmas. A Bérlő szeretné megvásárolni az ingatlant, és elfogadja 8.705.200 Ft vételárat, 
amely már tartalmazza a Bérlőket, az elővásárlási jog alapján megillető egy összegű fizetés 
esetén járó 10% kedvezményt. Az Önkormányzat egyéb kedvezményt nem ad. 
Az ingatlanról 2016.09.02-án aktualizált hivatalos értékbecslés a lakóingatlan értékét 12,6 
millió Ft-ra becsüli. A Bérlő által elvégzett elismert értéknövelő beruházások és felújítások 
összege benyújtott számla és helyszíni szemle alapján 4.672.500 Ft. Az ezzel csökkentett 
összeg 7.927.500 Ft, amelyből a hatályos rendeletünk alapján 1 összegű fizetés esetén 10% 
kedvezmény jár, így a vételár 7.134.500 Ft. Az 5 éves bérleti jogviszony alatt már lakbérben 
érvényesített kedvezmény, amely jelenleg növeli az eladási árat 1.570.000 Ft. Ennek alapján 
az értékesítési ár kerekítve 8.705.000 Ft. 
 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
23/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az 5 
millió Ft-ot meghaladó, legfeljebb 25 millió Ft értékhatárig az elidegenítésről szóló döntés a 
PVB hatáskörébe tartozik. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14. § (2) 
bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a 
(3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg.  
Melléklet:    

 Vételi ajánlat, Ingatlan értékbecslés  
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága a budakalászi 
2254/4 helyrajzi számú, természetben Batsányi u. 4. sz. kivett lakóház és udvar és gazdasági 
épület jelölésű, 503 m2 térmértékű ingatlant értékesíti Szorcsik Viktória (1105 Budapest, 
Ihász u. 5.) részére 8.705.000,- Ft vételáron, mely tartalmazza az egyösszegű fizetés esetén 
járó 10% kedvezményt.  
A szerződés megkötésével járó minden költség (ügyvédi, közjegyzői, stb.) a vevőt terhelik. A 
vevő kötelessége a vételár megfizetését követően a tulajdonváltozás ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésének biztosítása. A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási 
Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: Adásvételi szerződés megkötése a határozat kézbesítését (átvételét) követően 

60 napon belül.  
Felelős: Máté István elnök 
 
Budakalász, 2016. szeptember 19.    Máté István bizottság elnöke 



 

 

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG 

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 38. 

TEL: +36-30-9488-766 

EMAIL: papp.es.ts@gmail.com 

 

 

INGATLAN  ÉRTÉKBECSLÉS  

aktualizálása 

a 

2011 Budakalász, Batsányi u. 4. szám alatti, 

2254/4.  hrsz-ú. kétlakásos lakóházról 

 

 
 

  Készítette:  Papp Mária 

   Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő  

 

Budapest, 2016.09.02. 
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Értékelési bizonyítvány 
 

I. Az ingatlan megnevezése: 2011 Budakalász, Batsányi u. 4. szám 

 alatti kétlakásos lakóház 

II. Megbízó: Budakalász Város Önkormányzata 

 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

III. Értékelő: Papp Mária (Biz.sz.: 3/19/2014.) 

Papp és Társa Kereskedelmi és  

Szolgáltató Betéti Társaság 

IV. Értékelés célja: Valós forgalmi érték megállapítása ingatlan eladás céljából 

V. Megtekintés időpontja 2016. augusztus 30. 

VI. Értékelés időpontja: 2016. szeptember 2. 

VII. Az ingatlan adatai:. 

1. Megnevezés: Kétlakásos lakóház 

2. Helyrajzi szám:  2254/4 

3. Hasznos alapterülete: 98 m2  (ebből az 1.sz. lakás 59 m2 , a 2.sz.lakás 39 m2) 

4. Közművek: víz, villany, csatorna 

5. Tulajdonos: Budakalász Város Önkormányzata 

6. Tulajdoni hányad: 1/1 

7. Terhek: - 

8. Védettségi kategória: II. (Helyi jelentőségű védett terület) 

VIII. Az értékbecslés módszere: Piaci páros összehasonlításon alapuló értékelés 

IX. Az értékbecslés hatálya:  Az elkészített értékbecslés 2016. szeptember 2-i állapotnak 

megfelelő, és ettől az időponttól számított 90 napig érvényes. 

X. Forgalmi értékek (tehermentes állapotban): 

1. sz. lakás (59 m2) 2. sz. lakás (39 m2) Lakóház összesen 

8.800.000 – Ft 3.800.000 – Ft 12.600.000 – Ft 

nyolcmillió-nyolcszázezer Ft hárommillió-nyolcszázezer Ft tizenkettőmillió-hatszázezer Ft 

 

Budapest, 2016. szeptember 2. 

 

 Papp Mária 

 Papp és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
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I. A Megrendelő adatai 
 

A megrendelő Budakalász Város Önkormányzata, (Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ) megbízta 

Papp Mária ingatlanvagyon-értékelő és közvetítőt ( Papp és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató 

Betéti Társaság , címe: 1039 Budapest, III. ker. Juhász Gy. u. 38. II./7. ), hogy értékelje a 2011 

Budakalász, Batsányi u. 4.  szám alatti, 2254/4 Helyrajzi számú lakóházingatlan értékét. 

 

II. Az értékelés célja és módszere 
 

1. Az értékelés célja: a valós forgalmi érték megállapítása az ingatlan értékesítése céljából. 

2. Az értékelés módszere: piaci páros összehasonlító 

3. Helyszíni szemle és időpontja: 2016. augusztus 30. 

4. A helyszíni szemlén jelen volt: értékbecslő 

5. Felhasznált dokumentumok: tulajdoni lap, térképmásolat, helyi építési szabályzat kivonata, 

értékvédelmi rendelet kivonata. 

III. Az ingatlan környezetének leírása 

Az ingatlan a városközpont mentén, az Ófalu településrészen, a Vasút sor és a Budai út között, a 

Batsányi utcában helyezkedik el.  Az utca aszfaltburkolattal ellátott. Közelben található általános 

iskola, óvoda, bölcsőde, templom, élelmiszerbolt, vendéglők. A HÉV megálló 50 méterre van. 

Kertes lakóházak övezetében fekszik az ingatlan.  

 

IV. Az ingatlan leírása 
 

1. Ingatlan nyilvántartás szerinti állapot 

Megnevezés: lakóház 

Helye: 2011 Budakalász, Batsányi u. 4. 

Helyrajzi száma: 2254/4  

Lakóház alapterülete: 98 m2 

Telek területe: 503 m2 

 Tulajdonosa: Budakalász Város Önkormányzata 

Tulajdoni hányada: 1/1 

Terhek: -- 

Épületben lévő lakások száma: 2 

Szintek száma:  1 
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2. Természetbeni leírás 

Az épület II-es kategóriájú helyi értékvédelem alatt áll, mely szerint védendő értékek: az épület 

tömege, tornáca, és homlokzata. A meglévő épületre a helyi építési szabályzat 49.§ „Ófalu 

településközpont vegyes területei” vonatkoznak. A (2) bekezdés a) pontja szerint „A területen 

kizárólagos használatra kijelölt terület csak oktatási, nevelési intézmény, továbbá az ahhoz 

kapcsolódó kiszolgáló funkciójú épületek elhelyezésére szolgál. Az ingatlanon meglévő, 

engedéllyel épült egyéb funkciójú épület megtartható, felújítható, átépíthető mindaddig, amíg 

azok használata nem korlátozza, vagy zavarja az oktatási intézmény működését.” 

Az értékvédelem kataszteri lapján a helyrajzi szám feltüntetése mellett a cím nem helyes. 

A lakóépület a szomszédos, 2254/3 helyrajzi számú lakóházzal egybeépített, homlokzata az 

utcával párhuzamos, 1 lakószintes, az 1900-as évek elején épült. A telek téglalap és egy nyél 

alaprajzú 503 m2 területű. A telek bekerített. 

A lakóház az 1900-as évek elejére jellemző építési technológiával épült, vegyes (tégla, kő, 

vályog) építési anyagok felhasználásával. 

Az épület részben alápincézett, kő alapozású. A tetőszerkezet fenyőgerendából, nyeregtetős 

kialakításban, cserép héjjalással készült. Állapota rossz, a cserepek, kúpcserepek hiányosak, 

töröttek, az egész tető felújításra szorul. A nyílászárók részben faszerkezetűek, részben 

műanyagok.  A homlokzat vakolata hiányos. 

 

A lakóház homlokzatán, a padlásfeljáró jobb oldalán egy nagyméretű, haránt irányú, kb. 3 méter 

hosszú repedés található, továbbá a padlásfeljáró bal oldalán egy függőleges, 3-4 méter hosszú 

repedés látható. Ezért a lakóház mielőbbi felújításra szorul, mely előtt statikai szakvélemény 

javasolt. A tornác részen a tartógerendák végig cserélve lettek. A parkolás a telken belül 

megoldott. 

Épületgépészet: 

 

Elektromos ellátás: biztosított, lakásonkénti mérés, 

Vízellátás: víz közműről egy becsatlakozás, egy fővízmérővel 

Csatornázás: közcsatorna csatlakozás kialakítva, 

Gázellátás: kisnyomású földgáz csatlakozás a telekre bevezetve. 

V. Az érték meghatározása 

 

Piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés 

A forgalmi érték meghatározására a piaci páros összehasonlító módszert alkalmaztam.  

A páros összehasonlításhoz használt alaphalmaz 5 ingatlana azonos településen, az ingatlannal közel 

azonos értékű, nagyságú ingatlan. Az eltérő paraméterekkel /alapterület, ár, közművek/ rendelkező 

ingatlanokat nem vettem figyelembe az értékelésnél.  

16 értékkorrekciót alkalmaztam: 
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Épület műszaki állapota, Épület építési éve, Épület elhelyezkedése, Teleknagyság, Telek formája, 

Megközelíthetőség, Lakás műszaki állapota, Komfortfokozat, Lakás elrendezése, Lakásszám, 

Emelet, Szobaszám, Erkélyek száma, Fűtési mód, Parkolási lehetőség, Zajterhelés 

 

1. sz. lakás: 

Az alaphalmaz korrigált fajlagos értékei átlagából meghatározott, a vizsgálat ingatlanra jellemző, 

korrigált fajlagos érték: 

149.148 Ft/ m2 . 

Az 59 m2 alapterületet ezzel megszorozva kaptam a vizsgált ingatlan forgalmi értékét:  

8.800.000  Ft 

azaz 

nyolcmillió-nyolcszázezer Forint. 

 

2. sz. lakás: 

Az alaphalmaz korrigált fajlagos értékei átlagából meghatározott, a vizsgálat ingatlanra jellemző, 

korrigált fajlagos érték: 

97.303 Ft/ m2 . 

A 73 m2 alapterületet ezzel megszorozva kaptam a vizsgált ingatlan forgalmi értékét:  

3.800.000  Ft 

azaz 

hárommillió-nyolcszázezer Forint. 

 

Az 1. és 2. lakás (a lakóház ingatlan) értéke összesen: 

12.600.000 Ft 

azaz 

Tizenkettőmilló-hatszázezer Ft. 

 

Budapest, 2016. szeptember 2. 

 

Mellékletek: Térképmásolat, Tulajdoni lap, Helyi építési szabályzat (részlet), Helyi értékvédelem 

kataszteri lapja 

 

 Papp Mária 
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 Papp és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
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