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Terhelía r§'*nosf*rapáfi, belt*rüíet 8 hrsz"^ű íngatlant illet§ víz- és
g§sv*r*téí§*g.
Terheli az §űN Észak-dunántúlíÁrarnsrelgáltató kt-t ilíető v*zetékfog J3 rnJ
tert"jleten.
Tarheli a Vesrprémi Ttiwónyszéket illető végrehajtásij*g 45 64§,- f:r *rej§ig
Terhelia Lrewpré*,ti Wwdnyszék*t tllető végrehaj*ásíj*g §7 SS6- S?ere3dig

ffi §#§é#éflÁ#y'ffi§§§r

§fian*st*rapátiáő:sdg űnkorrnőnyzata 2üt?" óprííís Ll.-án megbíást adctr az at';ibbi.l,tgaíl*lv
fa rgx l rn í é*é kén e k rn egá l f a píté sá ra

Áx drt§kelendő ingatían: ívíon*starapáti, P.;tőí? S. u. 3í,. rirrlií, t3 flrsz"-ű takáh§a udzlar

§trd§#trF#tr;

§z h*lyszíni szemle időp*nt3a: 2ű17. április tí.
Áz drtókglés időp*ntj'a : 2#l7. áp$íis §§.

§§"étrx,p6ffiffi

Ar ingatlan §rték*lósénéí aíapadatkánt a rendelkerésernre S*csd*i*tr* ad*í*Áe{,
helyszíni szernl*§n tapasztaltakat tlasználtarn fel" Áz ingat/an-nyilvántartási
ellenőrizt*m, a jeler#*gí állapotok szerínt készült eí a szakéftői vt§í*mény.

Á srakértői v$lemény 2 péídányban fusrü/f,

@Y::::*._

lt íon*starapá ti kőzség Ón korrná n yza ta
kíon*stordpáti, Fefdf § r:, JJJ.

Siman Átttía twlajdoni hányad: §/j
luíon*storapáti, F*t§fr u. Sj"
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§3űű Tapolca, #d.** ll" #§,



Am e§$ár* sgakértő nyilatkozza:

Ár *$áró szakértő nyilatkozza, h*gy a s:akőrtői vélem§ny elbírálását és a srakrjrt§i
eljárást ilíatően a FF, és az Áe. taruényben *:*g*afár*rstt jogállást köti ki"

Á srakértői váí*rn6ny szarxői j*gi védelmét a srakértő kík*t'i, megtíl$a, hogy Ír;§sbeli

erg*défye nőlküí a szakért§i w§fenény rrfure vagy egésr* b;§rrnily*n pu*,/lÁ"dciidbe*

megr;bleruj*n.

Nyilatk*zxa, lr*gy ar ingattarr* érint# ktirüíménytket a rt,§*gbírő nyilatk*rata sz*rint
rőgritette, Áz épűtet szerkgz*tinregSc*rasáf és stattkai méréseket nem végrc,ffi ntlrl*l a;rs

a Pfegbiz§ nem kérte.

Á srak§rt# kije!*rlti, !"ttsgy a szakért§i vélerné*y tekintetéhgn fifrp&*a,{dsi /rofel*retrsdgdr
^t:** ^-:t:ll}-l ! ltrt l,

Á szakért§ nyifatkezza, íl*gy a m*gbízási dtj a n*gállapít*rr d,{d,tke/ *sst*fúgg$slsen
m*r6 az ingatlannaí kapes*lafpsar: nern árdekeft"

Szakért§ klj*íenti, ttogy a Megb{zrs irányában nen: *ffCIgult, a saa*drf# rdl*rndny
efkészlgósérrel,fupcs*latas semmilyen kízárő ak alá nerw esik, ezért pártatfanulad;* ,xegr
^- *!:LL:dé dlduul

ffiffieMffiffi§ffi§ wffiLffi§§§ruffi-

§egryv*_x§c§l

á03,7. áprilís .fJ-dn heíyszíni szemlét fa,t'pffern, ahgl rnegtartént az ingatlan
S*arcncxf, dsa, § X6 k a l a k l t* t$ n y * s § i n * k,f,##dr#§#.

§ej§,-yanr ö h*fyszkt, nregfe,tlh*effe,r az §ptifet**, megvissgáítarrr rende/kf*issrer*?

lr§szn;ífatát, §§ag§t, le***sdg*s opfrm$*s hasrnosíhísát. Ár épűlet *elsÓ' Sll*pcfá,to*
íe#redr*ísdre r**bffisdEet nónn kaptam # f*la}iC*r:*s *gyü{tm{íkö#§si sr$rr#dÁ"áncÁ'

hi§ny;iban. ax §*ékáakitú adatgk hiányáből adőtíd biraryrtaíanség*t a f*rgalrrti drr$Á'

nogy*S$ i* terva f l*m ú sr&rásá va í

m*mmffi reffiffi ffi §ffi peffiweku §ffi§§§Ep§re&mk

eae_rybelg-fuses§w§§*qfl ffi nf§gxetern&*_geffi §_b&sgeffi pw_§§s&

- Á: íngatíarl tulajdoni víszanyafra v**atkpzó in§sb*íi§s srébeÍi ínf*rm§dők.
- Ázimga#a,t funkdója, rencleft*táse-
- ${lr-rderof a k*rr*kciős tényez§k, crmelye* *r dpu-de$;Blenle§i drfd,tdr bef*lyásgÍjl§k, iSY

pí-:
- a k ü l ső i n fra stru ktű ra rn (íkCIdők§pessdgen kapcs a lő dá sa,
- a beJső infrastruktúra á//ap*ta.

- Á tulajdan*s á!ta/ szoígáltatott adat*k teljességének és vaíddkágának felfdfel*rdse"

&e



e plmmg" mffi*k§Egalgtte;

méftáxyasan, mag$n;bpl sz*rr§dés ker*tében ás mr ér{ékelés id§pan$ában yan&*fd*rt

* l a d h a tó, fe / té te í ez vE a #p u,ef,terő.&sf."

- ,x§r eladő hajlarl§ő az eladásra"
- Áz adásvét*li *Srgyalás*k l*ls*nyalttásáhos - ffgy*femb* véve a vagy*rr*árgy j*íleg§*

és piari helyretőt - ésszer§ hosszúságl} ídőtartam áll rendelkerésre.
- R tárgyal§s ítlőtaftama alatt az ingatlan énéke nem váltgzik"
- A vagywntárgy szabad*n Áer*dpracra, m*gtl#detése kellő rryilv$n*s#gra *err:l,

- Spsrralrs érdekeltségií vev§ kúttjn aj§níata nem kerűt trgyeí*mb* wé*elr*.

§árrnely ingatlan f*rgalni áaékének alakulása, ar ingattan és a műszakí tényerők állagán
túí, az a!áfubi fcgj*ffemr§hb tény*z§k függvény*:

- § i*/epüí#s je§l*ge, ahpí az ingatlan találl:atő
- ,4 íe/*pr.ddse* belűli*lh*ly*rk*d§se {pl.: kdzp*nti heíye*, vizpart*n stb,}
- Á közrn{,íves#eWég {oka
- Á r*ndeltefés ds ennek mcgf*lelő használhat§ság
- Árnegkr}rclíthet$stíg
- Á társa§almi ártékítéf*ten alapulő keresfet-kínálatí víszonyok
- Áz íngatíant fsr,*előese#*ges fe,t$e#

é íens'eke,ry kivül tpvt§b*á rőgzíte*i k*!!, hagy az ingatían é!"tékét befalyás*ld de{,*ycr*kdnf

ffgyefernbe yeend$ az ingatlan *rsrágon !s*fű!i, min§ rnakr*srint{Í rnind míkraszfnt{§

*lft*lyezk*dr§se Á forgalr*i ér{ék t§t}át a sz*rínt afakuí, ílpgy ar a#*ff ingatÍan men*yir*
Es.,yk b*le mr lhg*flaruprbrr Á,er*dc# kárlyba"

§§, &w §m6m&§*m fure§p*n §e§§mge

Ár inga*fars Veszprén,s *regy§b*rs Ní*nost*rapátí b*ltgrtiletőn található.
Á falu a §aíat*nt&l ésrakra találílat§ k*. §4 kffi-r#, Iap*/rárdl keletr* kb.§§ Á'nt-r#, ő
Tap*lca * Veszpr$*l kőzőtti úNonafon, ar FgsrirafeÁ" r.,ó?gyd$*n h*lyezk*dík *Í,

Á lakosság srámára a nyári turizmus, a tr§FÁG, mezőgdrdasági rnanka, a lsetybeli és
fapo/rai t-ia*rm eko a§na k rn egélhet§st.
l*Á,eissd6a kb. Ál2§ fő"



I§§, &z §mgmtf,ag§ adm§a*

Cím*: M*nost*rapátt, Fető§ u" 3l.

"da lilgmf/an
h*lyrajzí száma, jel!*g*: f*íon*storapátí, b*lterüfet, 1,3 ísrsr,-ú fakőítáa *dyer

Ar ingatlan t*l*kterülete: 4í4 m2

Értét< rn*géllapftást kőpz§ rőszdr§ny : az ingatlan egász* {í/t}

Kpzrrlűvei: Villany: 22# W 1 f;§tís
viz: vizvereték vixórával
§zen nyviz : szen nyvizvezeték a tetekha,Mrc*
§éa §árverefd,* a fe/e,tfia tá ran

Fiít§s: káíyhávaí fűtítető

Karnfortf*k*Eata
dr lngaflan : {§Li§í§rnnr

melegvíz-el!átása
flífési mődja

alapj;§rr a kcm{ort néíkűíí kumfartfakarafá* soro/*afg

Építmény k*ra : kb" őü-lűü év

Épftm§xyslap7b ",furumds*d#ra/ap

§pftményfalazata ."ferme{s&óFa/

;,,
Ep{tm§ny fadőme : fagerendás

:.tplt{lltrf}y )

tetőszerk*zete : fager*ndás,tyereg**#, cserép héjalással

Á f*rqalfwidrtd,(ef
b*folyásaí§ §rt§kn rivel#
tufajd*rzság*k .",4 ,ftl* kazp*nffában taíálhatő análítí udvaros"

A f*rgaírrci értéket
bef*f yásaló értékesdk-
kentő tulajd*nság*k : Ar épűlet r*§§z állap*tban van.

K*nfort n§íküíí
f,el*,tfgr#l*t* kicsi,
Á {*rgafrnas Tapalrc-|f*szprém kőzötti,lf-es Út k§rvstlen az
ingatlan szanlsaédságban van, lakőinak rnfnd a porsren*yex*ís$
rnind a ra7fimfids$ mínd a kamiongk áítal k*ltetf vibrá$át *f kell
vise/nitjk"



Az lfukt áPlika,
mqkózelíttet@te : Nyuga? es déliéjoíású, as§aít útrót megkózelíthetŐ.

Au&íbusz megállóílely kb. 1üü -t5ü m-re található.

Nóvénqet: gyep

kerítés: drótháíós keítés

Á lakóház becsült hasznos lakóterülete 52 m3

V. ÉnéXrneghatár§uá§

Az értékmeghatározásnál a piací tjsszehasgnlító adatokon alapulő forgafmi értékelést
tlasználtarn. Á kómyezetben rnegtdrtént aC§s-vótelek adatait vcttem frgyel*mbe
tjsszekasanlításg/.

trigyelembe véve a fentieket és a íL ds IIL pCIntban leíXakat tárgyí ingatlan j*íen
állapotban lévő píaci értékét:

2 í.O0 &Sü,- Ft-han
{+1-1§Ve}

aza§: Kekt6milliÓ-egy§z*§eaffim, Ft-bam határgz§§Tff l§§*§"

Az élték megállapítás ÁFn-t nem tartalnaz, az ingatlan per-, igény-, és teítermentes
állapaára vonatkoaík, Időbeni hatályát hárarrl ttónapban határozarn rneg, Á fe*fi ossr*g
az ingadan fel nem saralt berendezéseinek és tar*székainak érték§t nem tartalmazza.

Tapla,2017. áprilfs í§. 4&r,pfflffi"8300 Ta.,;;;;,Bffi#F;;';, tsb;-"+ a-b
Bőröcr Zs*lt

in g a tl a n f* rg a l m i sza ké rtő


