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Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2022. november 29-i ülésének 

8. napirendi pontjához 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Piliscsév Kesztölci Árpád utcai lakóterületek mögötti önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséről 2019. évben már döntött a Képviselő testület. 
Az eltelt időben elkészültek a telekösszevonáshoz szükséges vázrajzok. Az ingatlan 
nyilvántartásba azonban nem tudjuk bejegyeztetni, mivel a 1367 hrsz-ú ingatlan jelenleg egy 
elhunyt tulajdonában van.  Erre az ingatlanra az önkormányzat elindított egy hagyatéki 
eljárást, de sajnos még nincs rendezve a tulajdonjog.  
Most szeretnénk az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére a szerződéseket 
elkészíteni, amihez szükséges a Képviselő testület határozata. 
 
- a piliscsévi 1374 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület, 87 nm, a 1354/14 hrsz-ú, kivett 

beépítetlen terület, 
- 149 nm területű ingatlant …… Ft/nm vételáron értékesíti Stribik Attila vevőnek,  
- a piliscsévi 1373 hrsz-ú, beépítetlen terület, 124 nm és a 1354/13 hrsz-ú, udvar, 119 nm 

területű ingatlant ….... Ft/nm áron értékesíti Székely Józsefné vevőnek, 
- a piliscsévi 1370 hrsz-ú, beépítetlen terület, 82 nm nagyságú, és a 1354/12 hrsz-u, 

beépítetlen terület, 90 nm nagyságú ingatlant ….. Ft/nm vételáron értékesíti Pacsics 
Julianna vevőnek, 

- a piliscsévi 1369 hrsz-ú, beépítetlen terület 61 nm nagyságú, a 1366/2 hrsz-u beépítetlen 
terület, 32 nm nagyságú, a 1354/11 hrsz-ú, beépítetlen terület, 92 nm nagyságú, a 
1354/10 hrsz-ú, beépítetlen terület 109 nm nagyságú, a 1365 hrsz-ú, beépítetlen terület, 
71 nm nagyságú ingatlant……… Ft/nm vételáron értékesíti Janovszki Gergő és Sélley 
Vivien Virág vevőnek.  

- a piliscsévi 1361 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű területből 93 nm 
nagyságú területet ………….. Ft/nm vételáron értékesíti Rumpli Józsefné vevőnek. 

 
Melléklet:   vázrajz 
                    Képviselő-testületi határozat                
                    
A napirendet a Pénzügyi bizottság megtárgyalta, és az a javaslata, hogy – a 2019. évi 
döntésnek megfelelően – 500,- Ft/m² áron értékesítse a Testület az ingatlanokat. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirend megtárgyalása után hozza meg 
határozatát. 
 
 
Piliscsév, 2022. november 28. 
 
 
 
                                                                                          Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
                                                                                                          polgármester 


