Knócs Sóntor érté{6ecs6
8300 Tapolco, Berzsenyi u.3ó.
Tel/Fgx.l 87 /415-2ó0, Mobil: 30/27-66'452

ÉnrÉrvrEGHATÁRoZÓ
SZAKVELEMENY

Kékkűt: 042 l 12. hrsz.-ú
külterületi ingatlanról.
/

Kékku! kiilterület/

Szakértői vélemény 3 pld'-ban készü1t.
Kapják: 2 pld.: megrendelő
1 pld.: szakértő.

Tapolca, 2013. november 12.
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KékkútKözség Önkormányzata /szs+ rekkut, Fő u 6./ megbízást adott
részemre, hogy állapítsam meg a Kékkút:042112. hrsz.- ú kiilterületi
ingatlan jelen állapotban és értékviszonyok között meglévő forgalmi
éÍtékét-

Eliáró szakértő nyilatkozata:
Eljáró szakértci nyilatkozza, hogy a szakértői vélemény
elbírálását és a szakértői eljrírást illetően a PP. és az Áe
törvényben meghatrírozott j ogállást köti ki.
Szakértői véleményszerzői- jogi védelméta szakértő kiköti.

Nyilatkozza, hogy az ingatlant érintő köriilményeket a megbízó
elmondása szerint riigzíteÍte. Értékmegállapítasszemrevételezés és kikérdezésalapján történt.
Szakértő kijelenti, hogy a szakértői véleménytekintetében
titoktartási kö1elezettségét el ismeri.

Nyilatkozza, hogy a megbízási díj a megállapított értékkel
nincs összefiiggésben. Az ingatlant illetően nem érdekelt fél.

Kijelenti, hogy a megbíző irányában nem elíogult, kizIíró ok alá
nem esik, ezért a megbizást elfogadta, és az alábbiakban adj a meg
pártatlan szakértői véleményét.
Meghíző jelenlétében2013. november 08-án helyszíni szakértői szemlét
tartottam, ahol megtör1ént az ingatlan beazonosítása, értékalakítőlenyezőtn€k feltárása. Megbízó az ingatlanrral kapcsolatos íontosabb adatokat az
onkormIínyzat nyilvántaÍtásábaÍl lévő íiildkönyvből biaosította. Ingatlan a
Balaton-felvidéki Nemz eti Park területéhez LarÍoz1k.

Árret-ÁNos,q.rapvprÉs'
Piaci értékíogalma:
Piaci.éÍtékazt az áratjelenti, amely összegér1 egy Vagyontágyban
Való érdekeltség méltányosan, magánjogi s"".zőáé. ke""téb!n e'
-"érrék"le.ioopontjában vrírhatóan

-

-

eladható, feltételezve a következőket:
az eladó hajlandó az eladásra,
az adásvéÍeli tárgyalások lebonyolításához' figyelembe véve a
vagyon1rírgy j ellegét és piaci helyzetét, ésszerű hosszúságú
időtaItam

áll rendelkezésre,
a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése kellő
nyilvánossággal tör-ténik, speciális érdekeltségű vevő klilön ajánlata nerrr kerül
figyelembevételre.

Az ingatlanvagyonokkal kapcsolatos

p tact tranzakciő alkuval valósul meg,
egy globál éftékbenjelenik meg arrltak végeredrrrényeaz előzőkben
felsoIolt éfték-meghatározó tényezők fiiggvényében.A forgalmi értéktehát
anrrak rr-regfelelően alakul, hogy a gazdasági környezel az adott
ingatlan
meruryire esik bele az ingatlanpiaci kereslet irányába.

Ingatlan ét1ékbecslésigyakorlatban az ingatlanok éÍékét
három különböző
módszerrel közelítik meg:

o
.
o

Hozamszámítással.
Újraelőállítási, újra beszerzési értékalapjrín.
osszehasonlító éfiéke]éssel.

Jelen vizsgálat soráLrr a fiildterület ér1ékénekmegáIlapításához az összehasonlító módszert Választottam, mivel elegend6 összehasonlító adattal
rendelkeztem.
Ingatlan adatai:

Kékkút:04 2/1 2. /rrsz-Ú kiilterületi ingatlan.
Művelési ág: ,, száL;rtő,,
Ingatlan területe: 3874 m2.
Aranykorona értéke:2'0l AK. 1 hektána átszámítva: 5,18.
/kerekítve/'
Ingatlan tulaidonosa: Kékkut Község Önkotmányzata.
8254 Kékkut, Fő u. 6. 1/1 tulajdoni arányban.

4

Ingatlan rövid leírása: Kékkútközség külterületéhez tartozó ingatlan'
Tapolcaról Salfi'ld, Kékkút|elé haladó út elágazásánáltalálható'
Mezei ftildútról közelíthető meg. Talaja köZépkötött, területe enyhén lejtős.
SZántófö1di nöVén}.termesztésse1 hasznoSított telület.
Balaton-felvidéki Nemzeti PaIkhoZ tafiozó terület, amely törvényben
meghatáIozott kötöttséget j elent az ingatlan hasznosításában. Kerítése
nincs, közművesítetlen terület. Aranykotona étéke:2,01 ÁK.

Értékeléscélja: forgalmi értékmeghatározása ingatlan csere céIjából. Az
ét1ékmegállapítása tehelmentes állapotra vonatkozik, nettó érték'Áfá t
nem taftalmaz. A szakértői véleménykizéttőlag a megbízás trirgyában és
céljából használható fel a keltezéstől Számított 90 napon belüi' Kékkút
község külterületén kialakult árakat és az énékcsökkentő és növelő
tényezők figyelen-rbe VételéVelaZ ingatlan éftékét40o 00o- Ft.-ban
á1lapítottam meg.

Kékkút:042112. hrsz.-ú kiilterületű ineatlan értéke:

a./ földingatlan......

'......

{q0_.0_0.0.:.'............. ...........F't.

b./ épület ingatlan:

Fr.

Összesen:

400

000-

Ft

Azaz: NégyszázezerFt.
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