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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjai részére 
 
 
 
 
 

M e g h í v ó 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
 

2022. február 24-én(csütörtök) 16.40 órakor 
 

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
 

Napirend: 
 

1. Javaslat „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 
2. Javaslat „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 
3. Javaslat a gyáli 2611, 2615 és a 2587 hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítésére 
4. Javaslat a gyáli 5548 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, az ingatlan használó FEGY Polgárőr és Tűzoltó 

Egyesület által tervezett épület felújításával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
5. Javaslat a gyáli 0107/8 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan 
6. Javaslat a 0107/8 hrsz.-ú földrészlet termelésből történő kivonására, belterületbe vonására és 

elidegenítésre 
 
G y á l, 2022. február 22. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Gyál, 2022.február 22. 
 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál parképítés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 64/2021.(X.20.) sz. határozatával elfogadta a tárgyi munka 
elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és szerződéstervezetét, a 
határozat alapján a közbeszerzési eljárás megindításra és lefolytatásra került. 
 
A 2022.02.02-án 12:00.-kor lejáró ajánlattételi határidőig a kétkörös közbeszerzési eljárásban a 2. körben az 
EVERLING Kft., ZÖFE Kft., DeerGarden Kft., ÚTKORONA Kft., GARDEN Kft. és a VITÉP' 95 KFT. nevű 
cégek adták be ajánlatukat, ennek adatai a II. bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
A Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem tett végső ajánlatot, az első körös 
ajánlat már nem felel meg a tárgyalások eredményeként módosult közbeszerzési dokumentumoknak. 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. érvénytelennek nyilvánítja a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot adó Garden 
Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát, mivel ajánlatadó nem 
tett végső ajánlatot, az első körös ajánlat már nem felel meg a tárgyalások eredményeként módosult 
közbeszerzési dokumentumoknak 

2. elfogadja a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részének lezárására a szakvélemény és 
döntési javaslatban szereplőket, és az alapján az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában 
szereplő, tartalékkerettel növelt nettó 355 163 338,- Ft + ÁFA összegért. 

3. elfogadja a „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének lezárására a szakvélemény és 
döntési javaslatban szereplőket, és az alapján a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában 
szereplő, tartalékkerettel növelt nettó 682 073 820,- Ft + ÁFA összegért. 

4. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésének 6. mellékletének Parképítések során 
szereplő összeg terhére biztosítja. 

5. a munkák elvégzését és a projekt lezárását követően az érintett területek üzemeltetéséért a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a felelős. 

6. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a szerződéskötésre 2022. március 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
Gyál, 2022. február 17. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet: I. és II. Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114. ), mint GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (aGyál parképítés
továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.01.11 15:00) a fenti tárgyú eljárásban 10 darab, azaz tíz 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Víztorony park 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 345101751 HUF

A rész neve és száma: Bartók park 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 684222141 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2117 Isaszeg Aulich Utca 3.Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
348 211 917

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
758 698 071

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen



Ajánlattevő neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
349 870 690

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
698 974 754

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Ajánlattevő neve: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1139 Budapest Lomb utca 35. a. épSzékhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
369 636 337

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
25

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
36

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
834 906 728



Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
25

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
36

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Ajánlattevő neve: Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető 
ajánlattevő)

 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc Út 324Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
473 167 429

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Ajánlattevő neve: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
478 914 834

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
18

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
24

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
Igen

Ajánlattevő neve: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
 2072 Zsámbék Jóvilág Utca 50Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
525 960 414



Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
84

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
36

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
1 042 802 067

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
84

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
36

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114. ), mint GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (aGyál parképítés
továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.02.02 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 9 darab, azaz kilenc 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Víztorony park 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 345101751 HUF

A rész neve és száma: Bartók park 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 684222141 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2117 Isaszeg Aulich Utca 3.Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
338 250 798

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
663 951 616

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen



Ajánlattevő neve: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1119 Budapest Andor Utca 47-49. III. em.Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
344 414 329

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
649 594 114

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
24

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Ajánlattevő neve: DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1139 Budapest Lomb utca 35. a. épSzékhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
339 998 100

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
25

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
678 999 890



Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
25

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
60

2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Ajánlattevő neve: VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
475 666 266

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
18

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
24

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
Igen

Ajánlattevő neve: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
 2072 Zsámbék Jóvilág Utca 50Székhelye:

Rész neve: Víztorony park (1)

1. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
397 275 559

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
84

1. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
48

1. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Rész neve: Bartók park (2)

2. rész vállalkozói díj tartalékkeret nélkül nettó Ft:
778 870 576

Felhívás III.1.3) M/2. pont szerinti szakember parképítési tapasztalata hónapokban megadva (0-24 
hónap között értékelve):
84

2. rész jótállás időtartama (24-60 hónap között értékelve):
48



2. rész szelektív hulladékgyűjtés vállalása a kivitelezés során (igen/nem):
igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.



















 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál, idős otthon tervezés” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 99/2021.(XI.17.) sz. határozatával elfogadta a tárgyi munka 
elvégzésére a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és szerződéstervezetét, a 
határozat alapján a közbeszerzési eljárás megindításra és lefolytatásra került. 
 
A 2022.01.18-án 12:00.-kor lejáró ajánlattételi határidőig az EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft., 
MŰÉP Építőmérnöki KFT., Perfektum Építész Kft., Global Terv Kft., Óbuda Építész Stúdió Kft., 
NAPUR ARCHITECT Kft., TOP-KVALITÁS Kft., "MG Építész" Kft., DAW Építész Stúdió Kft., ÉPITÉSZ 
KALÁKA Kft nevű cégek adták be ajánlatukat, ennek adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
 
A legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlata hiánypótlásra szorult, illetve az ajánlati ár megindokolása is szükséges volt, 
ezek megtörténtek. A végleges megfeleléshez szükséges egy adminisztrációs feltétel, a tételes igazolás kérés 
teljesítése az ajánlattevő részéről, ami 2022.02.21-ig teljesítendő. Az előterjesztés és a határozati javaslat 
annak feltételezésével született, hogy ezt az ajánlattevő a fenti határidőig teljesíti. 
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a „Gyál, idős otthon tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a szakvélemény és 
döntési javaslatban szereplőket, és az alapján az EKHO ÉPÍTÉSZ MŰTEREM Kft. ajánlattevőt 
hirdeti ki nyertesnek, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő nettó 90 600 000, - Ft + 
Áfa összegért. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetése 6. mellékletében Idősek Otthona 
tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv során szereplő összeg terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: a szerződéskötésre 2022. március 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
 
Gyál, 2022. február 17. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 
 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2360 Gyál Kőrösi Út 112-114. ), mint GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIIGyál, idős otthon tervezés
. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott .Nyílt eljárás ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.01.18 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 10 darab, azaz tíz 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 87400000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Ekho Építész Műterem Kft. (vezető ajánlattevő)
 1118 Budapest Zólyomi Út 18/b.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
90 600 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
150 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: Óbuda Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1033 Budapest Hévízi Út 3/A.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
134 633 546

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
115 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24



Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
185 000 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
200 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: DAW Építész Stúdió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1124 Budapest Vas Gereben Utca 25Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
198 000 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
300 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24



Ajánlattevő neve: Építész Kaláka Kft. (vezető ajánlattevő)
 1039 Budapest Puszta Köz 3. tt 6.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
194 000 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
150 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1143 Budapest Stefánia Út 81.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
124 530 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
200 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft. (vezető ajánlattevő)
 1036 Budapest Perc Utca 2.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
123 000 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
100 000



Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
192 480 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
350 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: Napur Architect Korlátolt Fellősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 1033 Budapest Laktanya Utca 33/A.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
149 510 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
150 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24



Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Ajánlattevő neve: MŰÉP Építőmérnöki KFT. (vezető ajánlattevő)
 1095 Budapest Tinódi Utca 6.Székhelye:

az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft :
104 500 000

a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft :
95 000

Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építmények 
gépészeti tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli tartószerkezeti 
tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) :
24

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.















 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 2611, 2615 és a 2587 
hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Gyál, Somogyi Béla utca 1-5. szám (hrsz.: 2611) 2177 m2 területű, 
„kivett 3 db lakóház, udvar” és a Körősi út 118-120. szám (hrsz.: 2587) 2062 m2 területű, „kivett közösségi ház, udvar” 
megnevezésű ingatlanok. A Körősi út 116. szám (hrsz.:2615) alatti 497 m2 nagyságú, „kivett, irodaház” megnevezésű 
ingatlan tulajdonosa a TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület 188/2021. (IX.30.) és 229/2021. (XI.25.) számú határozataiban döntött a 
Városközpont további fejlesztéséről. A Városközpont fejlesztésével kapcsolatos tervek elkészítésének alapvető feltétele 
a 2611, 2615 és 2587 hrsz.-ú ingatlanok egyesítése.  
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 

a.) hozzájárul a gyáli 2611, 2587 és a 2615 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok telekalakításához 
(telekegyesítéséhez) és az így kialakított földterület ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. március 16.- az eljárás megindítására 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó főépítészi irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2022. február 16. 
 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld 188/2021. (IX.30.) KT határozat 
  1 pld. 229/2021. (XI.25.) KT határozat 

1 pld. térkép részlet 
  3 pld. tulajdoni lap másolat 







Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgy: Javaslat a gyáli 5548 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, 
az ingatlan használó FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
által tervezett épület felújításával kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Gyál, Bajcsy-Zsilinszky u. 93. szám alatti 5548 hrsz.-ú ingatlan 
584 m2 nagyságú kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlan. (Az ingatlan sarok telek a fenti cím szerepel a tulajdoni 
lapon, de a másik érintett közterületre, a Bacsó Béla utca 13-ra is be van számozva.) 

Gyál Város Önkormányzata a 138/2020.(IX.24.) sz. határozatával tárgyi ingatlant védelmi központ, illetve 
közcélú tevékenységek folytatására 15 év időtartamra, térítésmentesen használatba adta a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület (Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.) részére. 

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2021 évben pályázatot nyújtott be a Városi Civil Alap keretében „civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021) című pályázatra, de akkor elutasították kérelmüket. 

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke Kalmár Róbert jelezte, hogy az Egyesület pályázatot nyújtott be 
a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram, Ingatlan 
beruházási, felújítási támogatás kategória pályázati kiírásra, melynek keretében külső szigetelést, nyílászáró és tető cserét 
szeretnének megvalósítani a gyáli 5548 hrsz.-ú ingatlanon lévő épületen. Az általuk megpályázott összeg 10 millió Ft. 

 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében az előterjesztés mellékletét képező tulajdonosi 
nyilatkozat aláírásával kapcsolatosan szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli 5548 hrsz-ú 584 m2 nagyságú „kivett lakóház és udvar” 
megnevezésű ingatlanon lévő „lakóépület” FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület általi felújításával kapcsolatosan a 
Városi Civil Alap VCA-KP-1-2022/1 kódszámú pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatot a jelen előterjesztés 
mellékletének megfelelően kiadja. 
 
Határidő: 2022.02.28. 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2022. február 23. 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
Melléklet:  1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. kérelem  

1 pld hozzájáruló nyilatkozat minta 
  1 pld. 2022 évi pályázat 
  1 pld. hiánypótlási felhívás 



Tárgy: Fwd: hozzájárulás pályázathoz
Feladó: Rozgonyi Erik <rozgonyi.erik@gyal.hu>

Dátum: 2022.02.20. 20:56

Címzett: Kiss István <Kiss.Istvan@gyal.hu>
CC: Tóth Istvánné <Toth.Istvanne@gyal.hu>, Szabó Józsefné <Szabo.Jozsefne@gyal.hu>,
Nagy József <Nagy.Jozsef@gyal.hu>

Szia!

Ezt is el kellene vinni csütörtökre.

Köszi: Erik

Az iPademről küldve

Továbbíto  levél kezdete:

Feladó: Róbert Kalmár <fegy.kalmar@gmail.com>

Dátum: 2022. február 20. 20:21:28 CET

Címze�: Pápai Mihály <papai.mihaly@gyal.hu>, Rozgonyi Erik <rozgonyi.erik@gyal.hu>

Tárgy: hozzájárulás pályázathoz

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr!

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület nevében 2022.02.18-án  pályázatot nyújtottunk
be a Magyar Falu Program Városi Civil Alap keretében

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázati felhívásra a
Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A pályázati forrásból a Bajcsy-Zsilinszky utca 93. szám alatti ingatlan felújítási
munkálatait szeretnénk segíteni.

A támogatás hozzájárul a fejlesztéshez, a felújításra kerülő épületen a külső szigetelést,
nyílászárók cseréjét és a tető cseréjét valósítunk meg.

A pályázatkezelő hiánypótlás keretében kérni fog az egyesülettől egy Tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot, melynek benyújtására 15 nap áll a rendelkezésünkre.

Tavaly május 28-án már kiadásra került az önkormányzattól egy ilyen nyilatkozat,
sajnos az a pályázat nem volt eredményes, így most újra megpróbáljuk és ehhez már
szükséges egy új nyilatkozat becsatolása.

Fwd: hozzájárulás pályázathoz  
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Kérem, hogy amennyiben támogatják a pályázatot, a mellékelt hozzájáruló
nyilatkozatot kitöltés és aláírás után küldjék meg részemre.  

Csatoltan megküldöm a korábbit is.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm: Kalmár Róbert elnök  „

Mellékletek:

Hozzájáruló nyilatkozat_Fegy_Gyál.docx 22,4 KB

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat.pdf 945 KB

Fwd: hozzájárulás pályázathoz  
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Hozzájáruló nyilatkozat 

 

Alulírott, ……………………………………………. (név) (a továbbiakban: Tulajdonos) 

melyet képvisel:…………………………………….. (képviselő neve)1 

- lakcím/székhely: 

személyi igazolványszám/cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 

statisztikai számjel: 

adószám: 

- ezúton az alábbi 

tulajdonosi hozzájárulást  

adom ki  

a ………………………………………(a továbbiakban: Kedvezményezett) 

melyet képvisel:…………………………………….. (képviselő neve)2 

lakcím/székhely:………………………………………………………., 

nyilvántartási szám…………………………..,  

statisztikai számjel………………………………..,  

adószám: ………………………. 

- megkeresése alapján ahhoz, hogy a(z) ….. hányadban a tulajdonomat képező, az ingatlan 

nyilvántartásban ……. számon felvett (és természetben a ……………………… címen található) ingatlannal 

(terület:……..ha) (a továbbiakban: Ingatlan) kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez (a 

továbbiakban: Támogató)  a ………………. címen benyújtott kérelem szerinti tervezett  

építési/felújítási/bővítési beruházás3 (a továbbiakban: Beruházás) 

 a szükséges építéshatósági és egyéb engedélyek beszerzését követően megvalósuljon.  

 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás az alábbi feltételekkel és kikötésekkel érvényes: 

 
1 Ha van képviselő, aki nem egyezik meg a tulajdonossal, akkor kell kitölteni. 
2 Vállalkozás esetén, illetve ha van képviselő, aki nem egyezik meg a kérelmezővel, vagy a kérelmező törvényes 
képviselőjével, akkor kell kitölteni.  
3 A megfelelőt kérjük aláhúzni. 



1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Ingatlan igénybevételére kizárólag a Beruházás, illetve a 
kérelemben meghatározott támogatási cél (támogatott tevékenység) megvalósítása 
érdekében kerül sor; 

2. A Kedvezményezett elfogadja, hogy az ő feladata és felelőssége a Beruházás megvalósításához 
szükséges összes építéshatósági és egyéb engedély beszerzése, illetve a véglegessé vált 
hatósági engedélyek meglétének – legkésőbb a támogatott tevékenység megvalósítására 
vonatkozó beszámoló keretében történő - igazolása; 

3. Tulajdonos kijelenti, hogy a Kérelmező támogatási igényében foglaltakat megismerte és 
elfogadja; 

4. Ha a Kedvezményezett és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre 
• a Tulajdonos vállalja, hogy az Ingatlant a támogatói okiratban meghatározott 

fenntartási időszakon belül a támogatás céljának megfelelően tartja fenn; 
• a Tulajdonos visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy  

a) a támogatás visszafizetésének biztosítására a támogatói okiratban foglaltak 
szerint jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre 
az Ingatlanra, vagy az Ingatlan meghatározott tulajdoni hányadára; 

b) az Ingatlan a támogatói okiratban meghatározott fenntartási időszakon belül 
kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával (és a Támogató döntése alapján a 
foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, 
átruházásával) idegeníthető el, adható bérbe, vagy más használatába, vagy 
hasznosítható más módon, illetve terhelhető meg. 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat hét eredeti példányban készült, melyből egy-egy példány a Tulajdonost 
és a Kedvezményezettet, három példány a Támogatót, két példány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t 
illet meg. 

 
 
Kelt:  
20  . …….…………… 

 
 
Kelt:  
20  . …….………….. 

 

 

…………..…………………………………….. 
(aláírás) 

A Tulajdonos/képviselője 
                                         P.H.  

 

………………………………………………….. 

A Tulajdonos vagy a képviselője neve nyomtatott 
betűvel 

 
 

 
…………..……………………………………. 

(aláírás) 
Kedvezményezett képviselője 

                                       P.H. 

 

………………………………………………….. 

A Kérelmező vagy képviselője neve nyomtatott 
betűvel 
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Pályázó neve: Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Regisztrációs szám: H1028472
Pályázati azonosító: VCA-KP-1-2022/1-000419

Tárgy: Hiánypótlási felszólítás

Tisztelt Pályázó!

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2022.) című kiírásra beadott,
 számú,  című pályázatVCA-KP-1-2022/1-000419 „A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál telephelyének felújítása”

ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a pályázat az alábbi kritérium(ok)nak nem felel meg, ezért kérem annak az alábbi
teendők szerinti módosítását:

A benyújtott hozzájáruló nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni, mivel nem erre az évre szól. Kérjük,
szíveskedjen a a NIR "Mellékletek" lapfül alatt letölthető sablont használni.

A hiánypótlást a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerbe (https://nir.bgazrt.hu/bga/) belépve – a Felhasználói kézikönyv
útmutatása alapján – legyen szíves teljesíteni.

A hiánypótlás készítése folyamán a „Mentés” gombbal rögzítheti munkáját. A „Hiánypótlás beadása” gomb megnyomásával
beküldésre kerül a kiegészített pályázat (többet nem szerkeszthető), tehát ezt csak akkor nyomja meg, ha már minden
tennivalóval elkészült.

Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy a hiánypótlási felhívás kizárólag a pályázat fent megjelölt mezőire vonatkozik.
A pályázat adattartalmának bármilyen más megváltoztatása támogatási kérelmük érvénytelenítését vonja magával.

Tájékoztatom, hogy a hiánypótlás teljesítésének határideje: 2022.03.02

A határidő elmulasztása jogvesztő, a hiányok nem teljes körű pótlása esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

Amennyiben kérdése merül fel, –  pályázati azonosítójának megadásával – felteheti írásban a VCA-KP-1-2022/1-000419
 e-mail címen.vca@bgazrt.hu

Telefonos ügyfélszolgálatunk a +36 1 795 9601 számon érhető el az alábbi időpontokban:

hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig

Kelt: Budapest, 2022.02.22.

Üdvözlettel:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 36.
tel.: +36 1 795 9601
e-mail: vca@bgazrt.hu
web: www.bgazrt.hu



 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 0107/8 hrsz.-ú ingatlan  
 megvásárlásával kapcsolatosan 

  
   

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szabó Ferenc és Szabó Ferencné, 2360 Gyál, Kisfaludy utca 28. szám alatti lakosok a gyáli 0107/8 hrsz.-ú 8641 
m2 területű „szántó” művelési ágú ingatlan tulajdonosai tárgyi ingatlan hasznosításával kapcsolatosan - az 
előterjesztéshez mellékelt felajánlással – megkeresték Gyál Város Önkormányzatának Polgármesterét. 
 
A „szántó” művelési ágú ingatlan üres, beépítetlen, bekerítetlen. Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
17/2014. önkormányzati rendeletének mellékletét képező SZT-21 Szabályozási Tervlapja az ingatlant Gksz-9 
jelű kereskedelmi-szolgáltató-gazdasági területbe sorolja. 
Tárgyi ingatlan forgalmi értékének meghatározásához az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 5.§ a.) pontja alapján 6. 
hónapnál nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés elkészítése szükséges, amely az 
előterjesztés mellékletét képezi.  
A hivatal megbízása alapján – a Tuti Info Bt. Ingatlanközvetítő Iroda által – készített értékbecslés tárgyi ingatlan 
jelen állapotbeli piaci értékét bruttó 16.650 000.-Ft-ban állapította meg. 
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 11. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás, szociális 
földprogram és településfejlesztés céljára, továbbá, ha a föld helyi jelentőségű védett természeti területnek 
minősül, a földnek a természet védelméről szóló törvényben meghatározott védelme céljából megszerezheti 
termőföld tulajdonjogát. 
Tárgyi területet érintően a településfejlesztési cél megvalósításának a hivatkozott szabályozási tervben foglaltak 
alapján nincs akadálya. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 

a.) Gyál város településfejlesztés céljából – kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági beruházás 
megvalósulása érdekében - megvásárolja a gyáli 0107/8 hrsz.-ú 8641 m2 területű „szántó” művelési 
ágú ingatlant a Szabó Ferenc és Szabó Ferencné (2360 Gyál, Kisfaludy utca 28.) 
ingatlantulajdonosoktól 16.500 000.-Ft-os, azaz tizenhatmillió ötszázezer forintos vételáron a 2021. évi 
szabad maradvány terhére 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve az adásvételi szerződés 
aláírására. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2022. február 23. 

                                                                                                                                Pápai Mihály 
   polgármester 
 
A határozati javaslatban szereplő összeg a költségvetéssel összhangban van. 
 
 

     Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi-és Adó irodavezető 



 
 
 
Mellékletek: 

1. Szabó Ferenc és Szabó Ferencné felajánlással kapcsolatos levele 
2. 0107/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
3. Térkép kivonat 
4. SZT-21 Szabályozási tervlap (jelenleg hatályos) 
5. SZT-21/M1 Szabályozási tervlap (módosítási tervezet) 
6. Értékbecslés 
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgyi ingatlan



Tárgyi Ingatlan



Tárgyi Ingatlan



                                                 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 1.
 e -mail:info@tutiinfo.hu 

      Tel : 06 20/94 21 500 

                             Cg: 13-06-025003  Adószám : 24596738-1-13
…........................................-ALAPÍTVA: 1996 -.............................................................................................................................................................................................................................................  .

Ingatlan értékbecslés

2360 Gyál-Némediszőllő  0107/8 HRSZ.-ú. kivett útra vonatkozóan

Megbízó(k): Gyál Város Polgármesteri Hivatala
2360 Gyál. Kőrösi út. 112-114 

   Készült:        1. példányban (14 számozott oldal + mellékletek)

Kapja: Gyál Város Polgármesteri Hivatala

2360 Gyál. Kőrösi út. 112-114  

           Készítette:                                                                    ….............….........................................
                              Tóth Sándor

                                                                                                                     Okl. Építésztechnikus, Ingatlanvagyon értékelő

             Gyál, 2022. 02. 23                                                 (nyilvántartási szám: PMIK 1479./2007)
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TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék:

1. Összefoglalás (Értéktanúsítvány).................................................................3.oldal

2. A szakértői megbízás.....................................................................................4.oldal

3. A szakvélemény fölötti rendelkezési jog.......................................................4.oldal

4. A szakértő feladata.........................................................................................4.oldal

5. Az értékelés fordulónapja és készítésének időpontja.....................................4.oldal

6. Az ingatlan azonosítása, az értékelt jog megnevezése...................................5.oldal

7. Az ingatlan bemutatása...............................................................................5-8.oldal

8. Az alkalmazott értékelési módszer és az érték megállapítandó formája..9-11.oldal

9. Fajlagos ingatlanérték..................................................................................12,oldal

Mellékletek:

Tulajdoni lap, az eredetivel mindenben megegyező másolat
Helyszínrajz
Fotók 
Vételi ajánlat
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1. Összefoglalás
Értéktanúsítvány 

Feladat : 
Gyál Város Önkormányzat képviseletében Kiss István  irodavezető, főépítész, Szabó Ferenc és Szabó Ferencné 
(  2360 Gyál,  Kisfaludy utca  28.  szám alatti  lakosok tulajdonát  képező ingatlan,  ingatlanforgalmi  szakértői 
vélemény elkészítésével bízta meg a Tuti Info  Bt-t.
A megbízás szerinti feladat az volt, hogy a szakértő mérje fel a 2360 Gyál-Némediszőllő  0107/8  HRSZ. 
„Szántó” művelési ágú ingatlant  majd a rendelkezésére álló adatokból, megfelelő részletezettséggel annak 
jelenlegi piaci forgalmi értékét határozza meg. 

A megbízó arra kért választ, hogy az ingatlan , milyen értéket képvisel, és az milyen reális áron lenne 
értékesíthető normál piaci körülmények között?

Az ingatlan jelenlegi állapotának rögzítése  7. pontban részletesen megtörtént.

Feladat:
-A 2360 Gyál-Némediszőllő 0107/8 HRSZ.ú,  szántó, művelési ágú ingatlan  piaci értékének a meghatározása.

Válasz:
A piaci érték meghatározása „piaci összehasonlító” megközelítési módban, megtörtént. 

A piaci összehasonlító alapon történő értékelés során az ingatlan  piaci értékét kerekítetten 
16 650 000 Ft-ban határoztam meg amelyet a „9.” pontban részleteztem.
A meghatározott forgalmi érték kizárólag, per, igény és tehermentes állapotra vonatkozik.

Tehát az ingatlan becsült jelen állapotbeli piaci értéke kerekítetten: 
 bruttó 16 650 000 Ft, azaz: tizenhatmillió-hatszázötvenezer forint.

                                                                                                  ….............….........................................
                              Tóth Sándor

                                                                                                                     Okl. Építésztechnikus, Ingatlanvagyon értékelő

                                                                                        (nyilvántartási szám: PMIK 1479./2007)

Gyál, 2022. 02. 23.
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2. A szakértői megbízás

Gyáli Polgármesteri Hivatala  (Városfejlesztési Iroda. 2360 Gyál. Kőrösi út. 112-114 )
azzal bízta meg a Tuti Info Bt Ingatlanközvetítő Irodát, 
(2360. Gyál, Károlyi Mihály u.1.szám . Cg: 13-06-025003),
hogy a  Dabasi Földhivatal által 0107/8 helyrajzi számon nyilvántartott természetben  
2360 Gyál-Némediszőllő, Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 főközlekedési  útra nyíló, 
„szántó” elnevezésű ( 0107/8 hrsz.-ú) külterületi ingatlan jelen állapotbeli piaci értékét határozza meg. 
Az értékelés célja: 
- Az ingatlant meg kívánja vásárolni az Önkormányzat egy megkeresés alapján, amely megkeresést 
jelen szakvéleményhez csatolok ( mellékletek) 

 A szakvéleményt az üzleti tárgyalások során szeretnék felhasználni. 

3. Szakvélemény fölötti rendelkezési jog:

Az értékelésben, mint szakértő vettem részt. Kijelentem, hogy az ingatlan értékének és készültségi 
fokának becsléséhez semmiféle múltbeli és jelenlegi érdekem nem fűződik.

Semmilyen jogi ügyben felelősséget nem vállalok, nem folytattam vizsgálatot az érintett ingatlannal 
szemben fennálló esetleges kötelezettségekkel kapcsolatban.
A szakvélemény kizárólag az ingatlan forgalmi értékének a megállapítására szolgál, illetve a 2. pontban 
felsorolt tény megállapításra, ami más célra nem használható fel.
A szakvéleményemben közzé tett adatokat a megbízó(k) által a részemre átadott okiratok, mellékletek 
illetve a helyszíni szemle alapján gyűjtöttem be.
A legjobb tudomásom szerint minden adat, amelyet a szakértői véleményben közzétettem, helytálló és 
pontos. Bár ezeket megbízható forrásból gyűjtöttem, nem vállalok felelősséget olyan adatok 
pontosságáért, amelyet mások adtak át részemre.
Az értékelési szakvélemény csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat vagy 
részleteket kiragadni és önmagában felhasználni nem szabad.

4. A szakértő feladatának pontos lehatárolása

A  szakértőnek  kizárólagos  feladata  a   2360  Gyál-Némediszőllő  hrsz:  szántót,  művelési  ágú  
ingatlan

- a határnapnak megfelelő állapot-meghatározása, illetve az állapot rögzítése,
- jelen állapotbeli piaci értékének a meghatározása,

5. Az értékelés fordulónapja és készítésének időpontja

 A 2360 Gyál-Némediszőllő (hrsz: 0107/8 szántó, művelési ágú ingatlannal kapcsolatos 
szakvélemény
Határnapja 2022. Február 23. 
A szakvélemény piacérték megállapítása határnaptól számított 90 napig tartható fent.
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6. Az ingatlanok azonosítása, az értékelt jog megnevezése

- Az értékelt jog, a tulajdonjog 
– Az ingatlan adatai  és  földhivatali  bejegyzései,  a  mellékletben található tulajdoni  lap másolaton 

olvasható.
–

7. Az ingatlan bemutatása a helyszíni bejárás alapján

A vizsgált ingatlan elhelyezkedése országon belül:

A  szóban  forgó  ingatlanok  Magyarország  központi  részén,  Pest  megyében,  Budapest  közvetlen 
szomszédságában, Gyál-Némediszőllőben található. A fenti térképen jelölt helyen.

A vizsgált ingatlan  lakossága:

Gyál utolsó ismert népessége 22 920 fő (2015 évben), ami akkori Magyarország népességének 0.23%-a (Pest 
megyének 1.87%-a). Népsűrűsége 919 fő/km2. Lakások száma 8169, népességet figyelembevéve, ez 2.8 fő per 
lakás. 

Terület 24,93 km²

Kisebbségek : Román, illetve Roma 
A településen a Román és a Roma kisebbségek aránya különös tekintettel a Román kisebbségre, nem jelentős. 
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Az ingatlanok elhelyezkedése és megközelíthetősége településen belül: 

Az ingatlan Gyál  -Némediszőllő elnevezésű Gyál  közigazgatási  területén lévő,  de  a  városnak nem szerves 
részét képező település rész a Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 főközlekedési út, mentén az M5 autópálya  
Alsónémedi felőli oldalán helyezkedik el.

Az ingatlan megközelíthetősége tömegközlekedéssel: 

Az  ingatlan  nem  megközelíthető  tömegközlekedéssel,  csak  egy  iskolabusz  van,  amely  a  némediszőllősi 
gyerekeket hordja be Gyálra az iskolába.

Szolgáltatások és közszolgáltatás:

Az ingatlan külterületi telek, így a szolgáltatások és közszolgáltatás is messze van, illetve Némediszőllőben, az 
Újvilág utcában  van egy kis közért és több kisebb nagyobb vállalkozás van a környéken. Ilyen pl autóbontó, 
disznóhizlalda, stb.
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Az ingatlanok közvetlen környezete, szomszédság:

Az ingatlan közvetlen környezetében jelenleg szántó és erdő van illetve a Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 
főközlekedési út.
Az ingatlannak háttal a szemben lévő szomszédok, egy magántulajdonú lakóház és gazdasági épületek, illetve 
egy Renault autóbontó van.

Az ingatlanok HÉSZ szerinti besorolása: 

Az  ingatlanok  elhelyezkedése  Gyál  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  17/2014  (XII.01) 
önkormányzati rendeletében szabályozott  „Gyál Város Helyi Építési Szabályzatában leírt 
„Gksz-9 övezetben helyezkedik el, amely övezeti besorolásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbiakban 
olvasható részletek, a teljes és részletes leírás a fent említett Önkormányzati rendelet 59§.-a.
(1) A Gksz-9 jelű építési övezet előírásai:
a.) Beépítési mód szabadon álló
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20,0
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20
h.) Szintterületi mutató 1,5
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10
l.) A Közműellátás mértéke: teljes
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek nem helyezhetők el:
a.) parkolóház, üzemanyagtöltő
b.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület
c.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet
számára szolgáló lakás

(3) Az övezetben kialakult szálláshely rendeltetésű épületek fenntarthatók.
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Az ingatlan övezeti besorolásával kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, hogy a jelenlegi tulajdoni lap szerinti 
besorolást  meg  óhajtják  változtatni,  ha  és  amennyiben  megvásárlásra  kerül  az  ingatlan,  mivel  a  környező 
telkekkel  egyetemben  rendezni  akarják  a  területet,  vagy  is  a  kivett  út  elnevezés  megváltozna  beépítetlen 
területté. Az értékesítés során ez a körülmény jelentősen befolyásolja az ingatlan értékét.

Tényleges hasznosítás: 
    A tulajdonos az értékelt és vizsgált területet,  jelenleg. Annak funkcióját meghagyva szántóként 

üzemelteti.

Növényzet: 
    A területen a forgalmi érték megállapítása szempontjából lényeges értéket képviselő, telepített évelő 

növényzet nem találhatók. 

Terepszintje, felülete:
    A vizsgált ingatlan területe szántó, különböző kultúrnövényeket termesztenek rajta.

Közművesítettsége:   
   A vizsgált ingatlanon semmilyen közmű nincs, a 4602-es út mentén van UPC hírközlési vállalat  

légvezetéke, illetve a villany vezeték van kiépítve.

Épület, építmény:
     Az ingatlanon épület vagy felépítmény nincs, az teljes mértékben beépítetlen. 

Kerítések:
    Az ingatlan rendeltetéséből adódóan sincs bekerítve.

Az ingatlan méretei tájolása és leírása:
0107/8 Helyrajzi számokon nyilvántartott 
A Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 főközlekedési út. mentén helyezkedik el, arra merőlegesen. 

A telkek együttes   területe: 8641 m2

Utcafronti szélesség ( A 4602 út  felől): 29,7 m

Telekmélység: 290 m

Beépítettség: 0,00%

Tájolás: D-Ny

Telek mértani formája:  téglalap

Kerítettség: kerítetlen

Hasznosíthatósága  :

Az ingatlan jelen állapotában, csak szántóként használható, de amennyiben szabályozzák a területet 
akkor  annak  szerves  részévé  válik,  a  hasznosítása  az  övezeti  besorolásnak  megfelelően  lesz 
használható. 
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8. Az alkalmazott értékelési módszer és az érték megállapítandó formája

8.1. Fogalmi meghatározás

8.1.1  Az általános diagnosztikai módszer ismertetése
- az épületdiagnosztikai vizsgálat a meglévő épületek általános módszere.
Mivel  minden  esetben  összetett  műszaki  állapotról  van  szó,  ez  mindig  együtt  jár  az  általános  
építészeti, az épületszerkezeti, a teherhordó szerkezeti és az épületgépészeti állapotfelméréssel.
Az  építmény  szerkezetének  meghatározásán,  azonosításánál  az  építés  idejének,  esetlegesen  a  
rendelkezésre  álló  és  a  korábbi  műszaki  tervek  ismeretében,  valamint  az  építmény  előzetes  
bejárása  során  tapasztaltak  alapján  következtetni  lehet  megépült  szerkezetek  rendszerére  és  
anyagára is.

8.1.2   Az ingatlan értékelésénél alkalmazott módszerek 
Az  értékelés  az  Európai  Közösség  tagállamaiban  működő  hivatalos  vagyonértékelők  által  
alapított szerv a TEGOVOFA, illetve  a 25/1997.(VIII.1.)PM és az 54/1997.(VIII.1.) FM sz. és az  
European  Valuation  Standards  (EVS)2016.  évi  értékelési  szabvány  módszertani  és  
vagyonértékelési útmutatójának elveire és gyakorlati szempontjaira épülve készül.  

A valós piaci  érték: egy adott időpontra vonatkozó, készpénzben kifejezett érték, amelyben az  
adott ingatlan tulajdonjoga normál nyílt piaci körülmények között a legnagyobb valószínűséggel 
értékesíthető, feltételezve, hogy mind az eladó, mind a vevő tájékozottan, a saját érdekét tekintve dönt, 
és egyikük sincs jogtalan, vagy bármilyen kényszer hatása alatt.
A  piaci  érték  megállapításánál  szabadpiaci  értékesítést  kell  feltételezni,  melynél  az  értékesítésre  
kellően hosszú idő állt rendelkezésre.
A valós piaci érték meghatározásához a három nemzetközileg elfogadott és használt  (Hozamalapú  
értékelés; a Piaci összehasonlító; és a Költség elvű) 

A piaci összehasonlító megközelítés módszerének lényege az, hogy a közelmúltban értékesítésre  
került, illetve eladásra felkínált vagyontárgyak, (jelen esetben ingatlanok) összehasonlításra kerülnek az 
értékmeghatározás tárgyát képező ingatlannal. 
Az összehasonlítás körébe bevont ingatlanok és a vizsgált vagyontárgy közötti különbözőségek
ismeretében.  Kiigazításokat  lehet  tenni  olyan  eltérésekre,  mint  például,  az  értékesítés  vagy  
ajánlat  feltételei,  az  ingatlan  fekvése,  fizikai  és  gazdasági  jellemzői,  használati  módja,  és  az  
értéknek az ingatlantól független összetevői.
Az így kapott számítások eredménye kijelölik azt a tartományt, amelyben a vizsgált ingatlanérték majd 
elhelyezkedik.

Az ingatlan érték a következő képlet illetve lépések szerint kerül meghatározásra
1. A piaci környezet tanulmányozása
2. Fajlagos alapérték meghatározás 
3. Értékmódosító tényezők elemzése
4. A fajlagos alapérték módosítása
5. Értékképzés a korrigált fajlagos alapérték és a területi mérőszám szorzatával

8.1.3. A műszaki érték fogalma

A  műszaki  érték  fogalmát  a  szakértő  a  bekerülési  költség  fogalmával  tekinti  azonosnak.  A  
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bekerülési  költség  (illetőleg  a  bruttó  újra  előállítási  érték)  az  a  becsült  tényleges  összes  költség,  
amely az adott épület,  épületrész, épületszerkezet új  állapotában való létrehozásához szükséges. A  
bruttó újra előállítási költség (bekerülési költség) meghatározásához a következő módszerek  állnak  
rendelkezésre: 

        1./     Költségnormával való becslés
         2./     Részekre bontással való becslés
             3./     Vázlattervi részletességű költségbecslés
             4./     Részletes költségkiírás

A fenti módszerek alkalmazhatóak mind új épületek, mind épületrészek, mind átépítések esetében. 
Gyakran előforduló építmények esetében a fajlagos értékek a gyakorlatban meglehetősen pontosan  
ismertek és ezek segítségével a költségnormákkal való számítás megbízható, pontos eredményre vezet. 
A gyakorlatban az 1./ 2./ és 3./- mal jelölt módszer terjedt el. A 4./ jelölt költségkiírás  elterjedésének  
gátja az is, hogy az építési dokumentáció általában M=1:100-as léptékű, erről, helyszíni feltárásokon  
alapuló pontos felmérés nélkül nagyon körülményes részletes költségkiírást készíteni.

8.1.4     Az építési költség (műszaki érték ) meghatározásának folyamata

Az  építési  költségek  újra  előállítási  költsége  alapján  becsülhetők.  Az  újraelőállítási  költség  
alapján terület- vagy térfogategységre, rendszerint nettó (hasznos) négyzetméterre eső forintban  
fejezi ki a költséget. A költségek standard építkezésekre vannak kalkulálva, vagy hasonló beruházások  
számára készült  helyi  építési szerződések ismert  költségei  alapján készülnek. Ezeket a költségeket  
helyesbíteni kell a piaci körülmények, a helynek és a fizikai eltérésnek megfelelően. Ha minden egyéb 
változatlan, az egységköltségek lényegesen változnak az épületek eltérő arányai vagy  mérete  esetén.  
Bár az újra előállítási költség módszere alapján egyszerűnek tűnik, sikeres alkalmazásához  tapasztalat 
és az építési anyagok és technikák ismerete szükséges.
A költségjegyzékek viszonyítási épületek adatait közlik. A standard építmények ritkán felelnek meg  
a vizsgált épületnek, így egy publikált adatokon alapuló költségbecslés valószínűleg egy, a  tipikus  
helyettesítési  költségre  vonatkozó  becslés  más  akkor  is,  ha  a  méretnek,  tervezésnek,  építési  
minőségnek  és  jellegnek,  berendezéseknek  és  egyéb  változóknak  megfelelő  kiigazításokat  
alkalmaznak.

8.1.5     Hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése 
érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.
Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle 
származó tiszta jövedelmek jelenértéke. A hozamszámítás lépései összefoglalva:

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

•Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan (jogi, műszaki, valamint finanszírozhatósági 
szempontú) lehetséges használati módjait, és az elemzést párhuzamosan valamennyire el kell végezni.
•Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett értékét kell 
érteni.
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•Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó rendszeres 
bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan a megfelelő piaci összehasonlító 
adatokat kell felhasználni. A bevételek egy további része kiegészítő, az ingatlanhoz kapcsolható 
tevékenységekből adódik. A tervezett bevételekből le kell vonni a várható, a nem fizetésből és a 
kihasználatlanságból adódó bevételkiesést.
•A kiadásokon belül el kell különíteni a befektetés jellegű és az üzemeltetés jellegű kiadásokat, mely 
utóbbihoz hasonló, de gyakran külön kezelt, a felújítási kiadás. A befektetési kiadások közé tartoznak az 
ingatlan-beruházás megvalósulásához szükséges egyszeri kiadások:

•A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás oldalon 
figyelmen kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő közteherviselési tételeket 
figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót vagy a társasági adót nem 
lehet levonni.
•A bevételek és kiadások idősorainak felállításával, időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek 
képzésével kell a pénzfolyamot felírni.
•Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól mint befektetéstől elvárható minimális 
megtérülési rátával egyenlő. A kamatláb meghatározásának módjai a következőek lehetnek:

- piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
- egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők 
figyelembevételével;
- fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra 
megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.

•A bevételek és a kiadások egyenlegéből a pénzfolyamok jelenérték-számításával kell a piaci értéket 
kiszámítani, amelybe bele kell számítani a maradványérték jelenértékét is. A jelenérték-számítás 
egyforma éves egyenlegek esetén egyszerűsíthető a közvetlen tőkésítés módszerére, mely esetben az 
érték kiszámításához a tiszta jövedelmet el kell osztani a tőkésítési kamatlábbal.
•A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, 
függetlenül a jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási 
formát kell az ingatlan értékeként elfogadni. A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott 
különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi 
használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe 
venni. Nem lehet a szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a 
piac ezeket elfogadná. A piaci szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított 
időtartamra lehet figyelembe venni. A hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) 
kamatláb alkalmazható.
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9.             Fajlagos ingatlanforgalmi érték meghatározása  piaci összehasonlító módban 
 

                                                                       Tuti Info Ingatlanközvetítő Iroda                                                                            Gyál, 2022. Február.23 
 

 

 Vizsgált 

ingatlan 

K1 K2 K3 K4 K5 

Helyszín : 
( mindegyikingatlan a környező 

külterületen található) 

Gyál-
Némediszőllő 

0107/8 

Gyál, Bem J. utca Gyál külterület Gyál külterület Gyál, Akácfa utca Felsőpakony 

Leírás: Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó 
Hasznos alapterület összesen (m

2
)       

Telek terület (m
2
) 8641 240 000 2102 4478 5606 8263 

Ár ( Ft) 22 000 000 240 000 000 6 000 000 12 800 000 9 900 000 11 900 000 
Ár jellege:  Kínálati / valós adat   Kínálati Kínálat Kínálat Kínálat Kínálat 
Adat forrása / időpontja Eladói ajánlat. 

2022,02,21 
ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

Fajlagos alapár  Ft/(m
2
) 2 546 1 000 2 854 2 858 1766 1 440 

 
Módosító tényezők: % 

Ár jellege miatt  
(Kínálati / valós adat) 

- -5 -5 -5 -5 -5 

Elhelyezkedése Gyál -
Námediszőllő 

+5 +5 +5 +5 +10 

Telek területe (m
2
) 8641 0 0 0  +5 

Hasznos lakóterület (m
2
) -      

Jellege Szántó 0 0 0 0 0 
Közművek Az utcában 0 -10 -5 +10 0 
Fűtési mód - - - - - - 
Komfortfokozat - - - - - - 
Műszaki állapot - - - - - - 
Szomszédság szántó 0 -5 -10 0 0 
Egyebek ( mérete miatt)  +5 0 0 0 0 
Összes módosító tényező ( % ) 0 +10 -15 -10 0 +10 
       
Módosított fajlagos alapár: Ft/ m

2
 1924,9 1 100 2425 2572 1943 1584 

       
Kerekített fajlagos alapár:  Ft/m

2
 1925      

Ingatlan területe: m
2
 8641 Ingatlan becsült értéke kerekítve, bruttó  16 650 000 Ft 

 



Tulajdoni lap másolat
Helyszínrajz
Fotók 
Vételi ajánlat
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.

 

M=1:2000

2022.02.21

60m40200



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a 0107/8 hrsz.-ú földrészlet termelésből történő 
kivonására, belterületbe vonására és elidegenítésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata - Szabó Ferenc és neje (Gyál, Kisfaludy utca 28.) ingatlantulajdonosok felajánlása 
alapján – meg kívánja vásárolni a gyáli 0107/8 hrsz.-ú „szántó” megnevezésű 8641 m2 területű ingatlant.  
 
A tárgyi területrészen történő fejlesztési beruházással kapcsolatosan, az NMDI Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. 
(1022 Budapest, Bimbó út 89. 2. em.6.) jelezte vételi szándékát a 0107/8 hrsz.-ú ingatlanra. A végleges adás-vételi 
szerződés megkötése az ingatlan belterületbe vonása és művelési ágból történő kivonása és ennek ingatlan-
nyilvántartási átvezetése után történhet.  

A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi földrészlet belterületbe vonása iránti 
kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak 
képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. 

A felajánlott vételár nettó 19.500.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 24.765.000.-Ft. Az NMDI Hungary 
Ingatlanfejlesztő Kft. jelezte, hogy a belterületbe vonással és művelési ág változással kapcsolatos valamennyi 
költséget és díjat is fizeti. 

A hivatal által megrendelt, a Tuti Info Bt. Ingatlanközvetítő Iroda által készített ingatlan értékbecslés 
alapján az ingatlan jelenlegi becsült piaci értéke nettó 16.650.000.- Ft.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál Város Szabályozási Terve SZT-21/M1 
tervlapján ábrázoltak szerint 0107/8 hrsz.-ú 8641 m2 „szántó” művelési ágú ingatlant a termelésből 
kivonja és belterületbe vonja „kivett beépítetlen terület” céljára azzal, hogy a termelésből történő kivonás 
és a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket az NMDI Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. (1022 
Budapest, Bimbó út 89. 2. em.6.) viseli. 

2. az 1. pontban foglaltaknak megfelelően belterületbe vont 0107/8 hrsz.-ú, 8641 m2 területű, kivett 
beépítetlen földterületet nettó 19.500.000 Ft.- +ÁFA, bruttó 24.765.000.-Ft forint vételáron értékesíti 
NMDI Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 89. 2. em.6.) vevőnek; 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 
 
Gyál, 2022. február 23. 
 
           Pápai Mihály 
            polgármester 
Melléklet:  1. 1 pld. vételi ajánlat 

2. 1 pld. térképvázlat 
  3. 1 pld. tulajdoni lap (hrsz. 0107/8) 
  4. 1 pld. ingatlan értékbecslés 

5. SZT-21 Szabályozási tervlap (jelenleg hatályos) 
6. SZT-21/M1 Szabályozási tervlap (módosítási tervezet) 

 



NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ KFT  

 
cégjegyzékszám: 01-09-389913 - székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 89. 2. em. 6.   

adószáma: 27434112-2-41 – e-mail: ph@moreaugroupe.com – tel: + 70 315 4333 

 

 
 

 

Gyál Város Önkormányzata  

2360 Gyál, Körösi út 112 – 114.  

 

 

Budapest, 2022. február 23. 

 

 

Tisztelt Polgármester úr és tisztelt Gyál Város Önkormányzata!  

 

Tárgy: Vételi szándéknyilatkozat 

 

A korábbi tárgyalásink és egyeztetéseink alapján és az ott meghatározottak figyelembevételével, 

alulírott dr. Horváth Péter, mint az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (cégjegyzékszám: 01-09-389913, székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 89. 

2. em. 6., statisztikai számjele: 27434112-6820-113-01, adószáma: 27434112-2-41) (a továbbiakban a 

„Társaság”) ügyvezetője megerősítem a Társaság szándékát a tekintetben, hogy a Társaság meg kívánja 

vásárolni a jelenleg Gyál, külterület, 0107/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 8641 m2 alapterületű, az 

ingatlan-nyilvántartásban „szántó” megjelölésű ingatlan tulajdonjogát 19.500.000,-Ft (azaz 

tizenkilencmillió-ötszázezer forint) + ÁFA vételárért azt követően, hogy az ingatlan belterületbe vonása és 

művelési ágból történő kivonása és ingatlan-nyilvántartási átvezetése megtörtént. 

 

A Társaság kijelenti és megerősíti, hogy a fenti belterületbe vonáshoz és művelési ágból történő kivonáshoz 

kapcsolódó valamennyi költséget és díjat a Társaság fogja viselni.  

  

Üdvözlettel, 

 

 

dr. Horváth Péter  

   



Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.

 

M=1:2000

2022.02.21

60m40200

Tárgyi ingatlan
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                                                 2360 Gyál, Károlyi Mihály utca 1.
 e -mail:info@tutiinfo.hu 

      Tel : 06 20/94 21 500 

                             Cg: 13-06-025003  Adószám : 24596738-1-13
…........................................-ALAPÍTVA: 1996 -.............................................................................................................................................................................................................................................  .

Ingatlan értékbecslés

2360 Gyál-Némediszőllő  0107/8 HRSZ.-ú. kivett útra vonatkozóan

Megbízó(k): Gyál Város Polgármesteri Hivatala
2360 Gyál. Kőrösi út. 112-114 

   Készült:        1. példányban (14 számozott oldal + mellékletek)

Kapja: Gyál Város Polgármesteri Hivatala

2360 Gyál. Kőrösi út. 112-114  

           Készítette:                                                                    ….............….........................................
                              Tóth Sándor

                                                                                                                     Okl. Építésztechnikus, Ingatlanvagyon értékelő

             Gyál, 2022. 02. 23                                                 (nyilvántartási szám: PMIK 1479./2007)
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1. Összefoglalás
Értéktanúsítvány 

Feladat : 
Gyál Város Önkormányzat képviseletében Kiss István  irodavezető, főépítész, Szabó Ferenc és Szabó Ferencné 
(  2360 Gyál,  Kisfaludy utca  28.  szám alatti  lakosok tulajdonát  képező ingatlan,  ingatlanforgalmi  szakértői 
vélemény elkészítésével bízta meg a Tuti Info  Bt-t.
A megbízás szerinti feladat az volt, hogy a szakértő mérje fel a 2360 Gyál-Némediszőllő  0107/8  HRSZ. 
„Szántó” művelési ágú ingatlant  majd a rendelkezésére álló adatokból, megfelelő részletezettséggel annak 
jelenlegi piaci forgalmi értékét határozza meg. 

A megbízó arra kért választ, hogy az ingatlan , milyen értéket képvisel, és az milyen reális áron lenne 
értékesíthető normál piaci körülmények között?

Az ingatlan jelenlegi állapotának rögzítése  7. pontban részletesen megtörtént.

Feladat:
-A 2360 Gyál-Némediszőllő 0107/8 HRSZ.ú,  szántó, művelési ágú ingatlan  piaci értékének a meghatározása.

Válasz:
A piaci érték meghatározása „piaci összehasonlító” megközelítési módban, megtörtént. 

A piaci összehasonlító alapon történő értékelés során az ingatlan  piaci értékét kerekítetten 
16 650 000 Ft-ban határoztam meg amelyet a „9.” pontban részleteztem.
A meghatározott forgalmi érték kizárólag, per, igény és tehermentes állapotra vonatkozik.

Tehát az ingatlan becsült jelen állapotbeli piaci értéke kerekítetten: 
 bruttó 16 650 000 Ft, azaz: tizenhatmillió-hatszázötvenezer forint.

                                                                                                  ….............….........................................
                              Tóth Sándor

                                                                                                                     Okl. Építésztechnikus, Ingatlanvagyon értékelő

                                                                                        (nyilvántartási szám: PMIK 1479./2007)

Gyál, 2022. 02. 23.
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2. A szakértői megbízás

Gyáli Polgármesteri Hivatala  (Városfejlesztési Iroda. 2360 Gyál. Kőrösi út. 112-114 )
azzal bízta meg a Tuti Info Bt Ingatlanközvetítő Irodát, 
(2360. Gyál, Károlyi Mihály u.1.szám . Cg: 13-06-025003),
hogy a  Dabasi Földhivatal által 0107/8 helyrajzi számon nyilvántartott természetben  
2360 Gyál-Némediszőllő, Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 főközlekedési  útra nyíló, 
„szántó” elnevezésű ( 0107/8 hrsz.-ú) külterületi ingatlan jelen állapotbeli piaci értékét határozza meg. 
Az értékelés célja: 
- Az ingatlant meg kívánja vásárolni az Önkormányzat egy megkeresés alapján, amely megkeresést 
jelen szakvéleményhez csatolok ( mellékletek) 

 A szakvéleményt az üzleti tárgyalások során szeretnék felhasználni. 

3. Szakvélemény fölötti rendelkezési jog:

Az értékelésben, mint szakértő vettem részt. Kijelentem, hogy az ingatlan értékének és készültségi 
fokának becsléséhez semmiféle múltbeli és jelenlegi érdekem nem fűződik.

Semmilyen jogi ügyben felelősséget nem vállalok, nem folytattam vizsgálatot az érintett ingatlannal 
szemben fennálló esetleges kötelezettségekkel kapcsolatban.
A szakvélemény kizárólag az ingatlan forgalmi értékének a megállapítására szolgál, illetve a 2. pontban 
felsorolt tény megállapításra, ami más célra nem használható fel.
A szakvéleményemben közzé tett adatokat a megbízó(k) által a részemre átadott okiratok, mellékletek 
illetve a helyszíni szemle alapján gyűjtöttem be.
A legjobb tudomásom szerint minden adat, amelyet a szakértői véleményben közzétettem, helytálló és 
pontos. Bár ezeket megbízható forrásból gyűjtöttem, nem vállalok felelősséget olyan adatok 
pontosságáért, amelyet mások adtak át részemre.
Az értékelési szakvélemény csak teljes egészében értelmezhető, abból egyes megállapításokat vagy 
részleteket kiragadni és önmagában felhasználni nem szabad.

4. A szakértő feladatának pontos lehatárolása

A  szakértőnek  kizárólagos  feladata  a   2360  Gyál-Némediszőllő  hrsz:  szántót,  művelési  ágú  
ingatlan

- a határnapnak megfelelő állapot-meghatározása, illetve az állapot rögzítése,
- jelen állapotbeli piaci értékének a meghatározása,

5. Az értékelés fordulónapja és készítésének időpontja

 A 2360 Gyál-Némediszőllő (hrsz: 0107/8 szántó, művelési ágú ingatlannal kapcsolatos 
szakvélemény
Határnapja 2022. Február 23. 
A szakvélemény piacérték megállapítása határnaptól számított 90 napig tartható fent.
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6. Az ingatlanok azonosítása, az értékelt jog megnevezése

- Az értékelt jog, a tulajdonjog 
– Az ingatlan adatai  és  földhivatali  bejegyzései,  a  mellékletben található tulajdoni  lap másolaton 

olvasható.
–

7. Az ingatlan bemutatása a helyszíni bejárás alapján

A vizsgált ingatlan elhelyezkedése országon belül:

A  szóban  forgó  ingatlanok  Magyarország  központi  részén,  Pest  megyében,  Budapest  közvetlen 
szomszédságában, Gyál-Némediszőllőben található. A fenti térképen jelölt helyen.

A vizsgált ingatlan  lakossága:

Gyál utolsó ismert népessége 22 920 fő (2015 évben), ami akkori Magyarország népességének 0.23%-a (Pest 
megyének 1.87%-a). Népsűrűsége 919 fő/km2. Lakások száma 8169, népességet figyelembevéve, ez 2.8 fő per 
lakás. 

Terület 24,93 km²

Kisebbségek : Román, illetve Roma 
A településen a Román és a Roma kisebbségek aránya különös tekintettel a Román kisebbségre, nem jelentős. 
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Az ingatlanok elhelyezkedése és megközelíthetősége településen belül: 

Az ingatlan Gyál  -Némediszőllő elnevezésű Gyál  közigazgatási  területén lévő,  de  a  városnak nem szerves 
részét képező település rész a Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 főközlekedési út, mentén az M5 autópálya  
Alsónémedi felőli oldalán helyezkedik el.

Az ingatlan megközelíthetősége tömegközlekedéssel: 

Az  ingatlan  nem  megközelíthető  tömegközlekedéssel,  csak  egy  iskolabusz  van,  amely  a  némediszőllősi 
gyerekeket hordja be Gyálra az iskolába.

Szolgáltatások és közszolgáltatás:

Az ingatlan külterületi telek, így a szolgáltatások és közszolgáltatás is messze van, illetve Némediszőllőben, az 
Újvilág utcában  van egy kis közért és több kisebb nagyobb vállalkozás van a környéken. Ilyen pl autóbontó, 
disznóhizlalda, stb.
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Az ingatlanok közvetlen környezete, szomszédság:

Az ingatlan közvetlen környezetében jelenleg szántó és erdő van illetve a Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 
főközlekedési út.
Az ingatlannak háttal a szemben lévő szomszédok, egy magántulajdonú lakóház és gazdasági épületek, illetve 
egy Renault autóbontó van.

Az ingatlanok HÉSZ szerinti besorolása: 

Az  ingatlanok  elhelyezkedése  Gyál  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  17/2014  (XII.01) 
önkormányzati rendeletében szabályozott  „Gyál Város Helyi Építési Szabályzatában leírt 
„Gksz-9 övezetben helyezkedik el, amely övezeti besorolásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbiakban 
olvasható részletek, a teljes és részletes leírás a fent említett Önkormányzati rendelet 59§.-a.
(1) A Gksz-9 jelű építési övezet előírásai:
a.) Beépítési mód szabadon álló
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20,0
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20
h.) Szintterületi mutató 1,5
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10
l.) A Közműellátás mértéke: teljes
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek nem helyezhetők el:
a.) parkolóház, üzemanyagtöltő
b.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület
c.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a személyzet
számára szolgáló lakás

(3) Az övezetben kialakult szálláshely rendeltetésű épületek fenntarthatók.
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Az ingatlan övezeti besorolásával kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, hogy a jelenlegi tulajdoni lap szerinti 
besorolást  meg  óhajtják  változtatni,  ha  és  amennyiben  megvásárlásra  kerül  az  ingatlan,  mivel  a  környező 
telkekkel  egyetemben  rendezni  akarják  a  területet,  vagy  is  a  kivett  út  elnevezés  megváltozna  beépítetlen 
területté. Az értékesítés során ez a körülmény jelentősen befolyásolja az ingatlan értékét.

Tényleges hasznosítás: 
    A tulajdonos az értékelt és vizsgált területet,  jelenleg. Annak funkcióját meghagyva szántóként 

üzemelteti.

Növényzet: 
    A területen a forgalmi érték megállapítása szempontjából lényeges értéket képviselő, telepített évelő 

növényzet nem találhatók. 

Terepszintje, felülete:
    A vizsgált ingatlan területe szántó, különböző kultúrnövényeket termesztenek rajta.

Közművesítettsége:   
   A vizsgált ingatlanon semmilyen közmű nincs, a 4602-es út mentén van UPC hírközlési vállalat  

légvezetéke, illetve a villany vezeték van kiépítve.

Épület, építmény:
     Az ingatlanon épület vagy felépítmény nincs, az teljes mértékben beépítetlen. 

Kerítések:
    Az ingatlan rendeltetéséből adódóan sincs bekerítve.

Az ingatlan méretei tájolása és leírása:
0107/8 Helyrajzi számokon nyilvántartott 
A Gyált Alsónémedivel összekötő 4602 főközlekedési út. mentén helyezkedik el, arra merőlegesen. 

A telkek együttes   területe: 8641 m2

Utcafronti szélesség ( A 4602 út  felől): 29,7 m

Telekmélység: 290 m

Beépítettség: 0,00%

Tájolás: D-Ny

Telek mértani formája:  téglalap

Kerítettség: kerítetlen

Hasznosíthatósága  :

Az ingatlan jelen állapotában, csak szántóként használható, de amennyiben szabályozzák a területet 
akkor  annak  szerves  részévé  válik,  a  hasznosítása  az  övezeti  besorolásnak  megfelelően  lesz 
használható. 
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8. Az alkalmazott értékelési módszer és az érték megállapítandó formája

8.1. Fogalmi meghatározás

8.1.1  Az általános diagnosztikai módszer ismertetése
- az épületdiagnosztikai vizsgálat a meglévő épületek általános módszere.
Mivel  minden  esetben  összetett  műszaki  állapotról  van  szó,  ez  mindig  együtt  jár  az  általános  
építészeti, az épületszerkezeti, a teherhordó szerkezeti és az épületgépészeti állapotfelméréssel.
Az  építmény  szerkezetének  meghatározásán,  azonosításánál  az  építés  idejének,  esetlegesen  a  
rendelkezésre  álló  és  a  korábbi  műszaki  tervek  ismeretében,  valamint  az  építmény  előzetes  
bejárása  során  tapasztaltak  alapján  következtetni  lehet  megépült  szerkezetek  rendszerére  és  
anyagára is.

8.1.2   Az ingatlan értékelésénél alkalmazott módszerek 
Az  értékelés  az  Európai  Közösség  tagállamaiban  működő  hivatalos  vagyonértékelők  által  
alapított szerv a TEGOVOFA, illetve  a 25/1997.(VIII.1.)PM és az 54/1997.(VIII.1.) FM sz. és az  
European  Valuation  Standards  (EVS)2016.  évi  értékelési  szabvány  módszertani  és  
vagyonértékelési útmutatójának elveire és gyakorlati szempontjaira épülve készül.  

A valós piaci  érték: egy adott időpontra vonatkozó, készpénzben kifejezett érték, amelyben az  
adott ingatlan tulajdonjoga normál nyílt piaci körülmények között a legnagyobb valószínűséggel 
értékesíthető, feltételezve, hogy mind az eladó, mind a vevő tájékozottan, a saját érdekét tekintve dönt, 
és egyikük sincs jogtalan, vagy bármilyen kényszer hatása alatt.
A  piaci  érték  megállapításánál  szabadpiaci  értékesítést  kell  feltételezni,  melynél  az  értékesítésre  
kellően hosszú idő állt rendelkezésre.
A valós piaci érték meghatározásához a három nemzetközileg elfogadott és használt  (Hozamalapú  
értékelés; a Piaci összehasonlító; és a Költség elvű) 

A piaci összehasonlító megközelítés módszerének lényege az, hogy a közelmúltban értékesítésre  
került, illetve eladásra felkínált vagyontárgyak, (jelen esetben ingatlanok) összehasonlításra kerülnek az 
értékmeghatározás tárgyát képező ingatlannal. 
Az összehasonlítás körébe bevont ingatlanok és a vizsgált vagyontárgy közötti különbözőségek
ismeretében.  Kiigazításokat  lehet  tenni  olyan  eltérésekre,  mint  például,  az  értékesítés  vagy  
ajánlat  feltételei,  az  ingatlan  fekvése,  fizikai  és  gazdasági  jellemzői,  használati  módja,  és  az  
értéknek az ingatlantól független összetevői.
Az így kapott számítások eredménye kijelölik azt a tartományt, amelyben a vizsgált ingatlanérték majd 
elhelyezkedik.

Az ingatlan érték a következő képlet illetve lépések szerint kerül meghatározásra
1. A piaci környezet tanulmányozása
2. Fajlagos alapérték meghatározás 
3. Értékmódosító tényezők elemzése
4. A fajlagos alapérték módosítása
5. Értékképzés a korrigált fajlagos alapérték és a területi mérőszám szorzatával

8.1.3. A műszaki érték fogalma

A  műszaki  érték  fogalmát  a  szakértő  a  bekerülési  költség  fogalmával  tekinti  azonosnak.  A  
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bekerülési  költség  (illetőleg  a  bruttó  újra  előállítási  érték)  az  a  becsült  tényleges  összes  költség,  
amely az adott épület,  épületrész, épületszerkezet új  állapotában való létrehozásához szükséges. A  
bruttó újra előállítási költség (bekerülési költség) meghatározásához a következő módszerek  állnak  
rendelkezésre: 

        1./     Költségnormával való becslés
         2./     Részekre bontással való becslés
             3./     Vázlattervi részletességű költségbecslés
             4./     Részletes költségkiírás

A fenti módszerek alkalmazhatóak mind új épületek, mind épületrészek, mind átépítések esetében. 
Gyakran előforduló építmények esetében a fajlagos értékek a gyakorlatban meglehetősen pontosan  
ismertek és ezek segítségével a költségnormákkal való számítás megbízható, pontos eredményre vezet. 
A gyakorlatban az 1./ 2./ és 3./- mal jelölt módszer terjedt el. A 4./ jelölt költségkiírás  elterjedésének  
gátja az is, hogy az építési dokumentáció általában M=1:100-as léptékű, erről, helyszíni feltárásokon  
alapuló pontos felmérés nélkül nagyon körülményes részletes költségkiírást készíteni.

8.1.4     Az építési költség (műszaki érték ) meghatározásának folyamata

Az  építési  költségek  újra  előállítási  költsége  alapján  becsülhetők.  Az  újraelőállítási  költség  
alapján terület- vagy térfogategységre, rendszerint nettó (hasznos) négyzetméterre eső forintban  
fejezi ki a költséget. A költségek standard építkezésekre vannak kalkulálva, vagy hasonló beruházások  
számára készült  helyi  építési szerződések ismert  költségei  alapján készülnek. Ezeket a költségeket  
helyesbíteni kell a piaci körülmények, a helynek és a fizikai eltérésnek megfelelően. Ha minden egyéb 
változatlan, az egységköltségek lényegesen változnak az épületek eltérő arányai vagy  mérete  esetén.  
Bár az újra előállítási költség módszere alapján egyszerűnek tűnik, sikeres alkalmazásához  tapasztalat 
és az építési anyagok és technikák ismerete szükséges.
A költségjegyzékek viszonyítási épületek adatait közlik. A standard építmények ritkán felelnek meg  
a vizsgált épületnek, így egy publikált adatokon alapuló költségbecslés valószínűleg egy, a  tipikus  
helyettesítési  költségre  vonatkozó  becslés  más  akkor  is,  ha  a  méretnek,  tervezésnek,  építési  
minőségnek  és  jellegnek,  berendezéseknek  és  egyéb  változóknak  megfelelő  kiigazításokat  
alkalmaznak.

8.1.5     Hozamszámításon alapuló értékelési módszer

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése 
érdekében felmerülő kiadások különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.
Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle 
származó tiszta jövedelmek jelenértéke. A hozamszámítás lépései összefoglalva:

1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
2. A jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként.
3. Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként.
4. A tőkésítési kamatláb meghatározása.
5. A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
6. A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.

•Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan (jogi, műszaki, valamint finanszírozhatósági 
szempontú) lehetséges használati módjait, és az elemzést párhuzamosan valamennyire el kell végezni.
•Tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendő kiadásokkal csökkentett értékét kell 
érteni.
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•Ingatlanértékelésnél a bérleti díjak nagysága, illetve az ingatlan hasznosításából származó rendszeres 
bevételek képezik a bevételek becslésének az alapját. Erre vonatkozóan a megfelelő piaci összehasonlító 
adatokat kell felhasználni. A bevételek egy további része kiegészítő, az ingatlanhoz kapcsolható 
tevékenységekből adódik. A tervezett bevételekből le kell vonni a várható, a nem fizetésből és a 
kihasználatlanságból adódó bevételkiesést.
•A kiadásokon belül el kell különíteni a befektetés jellegű és az üzemeltetés jellegű kiadásokat, mely 
utóbbihoz hasonló, de gyakran külön kezelt, a felújítási kiadás. A befektetési kiadások közé tartoznak az 
ingatlan-beruházás megvalósulásához szükséges egyszeri kiadások:

•A tiszta jövedelem számításakor az általános forgalmi adót mind a bevétel, mind a kiadás oldalon 
figyelmen kívül kell hagyni, míg az ingatlanadót és az ingatlant magát terhelő közteherviselési tételeket 
figyelembe kell venni. A kiszámított tiszta jövedelemből a jövedelemadót vagy a társasági adót nem 
lehet levonni.
•A bevételek és kiadások idősorainak felállításával, időszakos (éves vagy rövidebb) egyenlegek 
képzésével kell a pénzfolyamot felírni.
•Az alkalmazott tőkésítési kamatláb az adott ingatlantól mint befektetéstől elvárható minimális 
megtérülési rátával egyenlő. A kamatláb meghatározásának módjai a következőek lehetnek:

- piaci tényekből való kamatláb-levezetés;
- egyéb befektetési piacok kamatlábainak alkalmazása az ingatlanpiacra megfelelő módosító tényezők 
figyelembevételével;
- fejlett ingatlanpiaccal rendelkező országok kamatlábainak alkalmazása a hazai ingatlanpiacra 
megfelelő módosító tényezők figyelembevételével.

•A bevételek és a kiadások egyenlegéből a pénzfolyamok jelenérték-számításával kell a piaci értéket 
kiszámítani, amelybe bele kell számítani a maradványérték jelenértékét is. A jelenérték-számítás 
egyforma éves egyenlegek esetén egyszerűsíthető a közvetlen tőkésítés módszerére, mely esetben az 
érték kiszámításához a tiszta jövedelmet el kell osztani a tőkésítési kamatlábbal.
•A piaci érték meghatározására az ingatlan leggazdaságosabb és legjobb hasznosítását kell előirányozni, 
függetlenül a jelenlegi hasznosítástól, és ennek megfelelően a legmagasabb jelenértékű hasznosítási 
formát kell az ingatlan értékeként elfogadni. A hitelbiztosítéki érték megállapításánál alkalmazott 
különleges megkötések:

A hitelbiztosítéki érték meghatározásának folyamatában a piaci érték meghatározásakor, ha a jelenlegi 
használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe 
venni. Nem lehet a szerződéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbakat vélelmezni, még akkor sem, ha a 
piac ezeket elfogadná. A piaci szintnél magasabb tényleges bérleti díjakat csak a szerződéssel biztosított 
időtartamra lehet figyelembe venni. A hitelbiztosítéki értékelés során csak reál (inflációtól megtisztított) 
kamatláb alkalmazható.
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9.             Fajlagos ingatlanforgalmi érték meghatározása  piaci összehasonlító módban 
 

                                                                       Tuti Info Ingatlanközvetítő Iroda                                                                            Gyál, 2022. Február.23 
 

 

 Vizsgált 

ingatlan 

K1 K2 K3 K4 K5 

Helyszín : 
( mindegyikingatlan a környező 

külterületen található) 

Gyál-
Némediszőllő 

0107/8 

Gyál, Bem J. utca Gyál külterület Gyál külterület Gyál, Akácfa utca Felsőpakony 

Leírás: Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó Külterületi szántó 
Hasznos alapterület összesen (m

2
)       

Telek terület (m
2
) 8641 240 000 2102 4478 5606 8263 

Ár ( Ft) 22 000 000 240 000 000 6 000 000 12 800 000 9 900 000 11 900 000 
Ár jellege:  Kínálati / valós adat   Kínálati Kínálat Kínálat Kínálat Kínálat 
Adat forrása / időpontja Eladói ajánlat. 

2022,02,21 
ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

ingatlan.com 
2022,02,23 

Fajlagos alapár  Ft/(m
2
) 2 546 1 000 2 854 2 858 1766 1 440 

 
Módosító tényezők: % 

Ár jellege miatt  
(Kínálati / valós adat) 

- -5 -5 -5 -5 -5 

Elhelyezkedése Gyál -
Námediszőllő 

+5 +5 +5 +5 +10 

Telek területe (m
2
) 8641 0 0 0  +5 

Hasznos lakóterület (m
2
) -      

Jellege Szántó 0 0 0 0 0 
Közművek Az utcában 0 -10 -5 +10 0 
Fűtési mód - - - - - - 
Komfortfokozat - - - - - - 
Műszaki állapot - - - - - - 
Szomszédság szántó 0 -5 -10 0 0 
Egyebek ( mérete miatt)  +5 0 0 0 0 
Összes módosító tényező ( % ) 0 +10 -15 -10 0 +10 
       
Módosított fajlagos alapár: Ft/ m

2
 1924,9 1 100 2425 2572 1943 1584 

       
Kerekített fajlagos alapár:  Ft/m

2
 1925      

Ingatlan területe: m
2
 8641 Ingatlan becsült értéke kerekítve, bruttó  16 650 000 Ft 

 



Tulajdoni lap másolat
Helyszínrajz
Fotók 
Vételi ajánlat
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Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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