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Előterjesztés 

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. szeptember 28-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2021.(V.10.) polgármesteri 
határozatában döntött arról, hogy értékesíti Nádasi-Szabó Ildikó részére a piliscsévi 4416, 4417, 
4420, 4218, 4220 hrsz-ú ingatlanokat. 
Nádasi-Szabó Ildikó az ingatlanvásárlási kérelmét visszavonta. 
 
Szabóné Párma Ildikó 2519 Piliscsév, Béke utca 123. szám alatti lakos, mint kérelmező, 
szeretné megvásárolni a 
a) Piliscsévi 4416 hrsz-ú, rét művelési ágú, 3205 m² nagyságú, 32/256-od részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 401 m2 nagyságú ingatlant,  
b) Piliscsévi 4417 hrsz-ú, rét művelési ágú, 3050 m2 nagyságú, 44/288-ad részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 466 m2 nagyságú ingatlant,  
c) Piliscsévi 4218 hrsz-ú, rét művelési ágú, 510 m2 nagyságú 4/16-od részben önkormányzati 

tulajdonban lévő, 127 m2 nagyságú ingatlant,  
d) Piliscsévi 4220 hrsz-ú, kert művelési ágú, 1252 m2 nagyságú, 44/288-ad részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 191 m2 nagyságú ingatlant. 
 

Melléklet:  
- Tulajdoni lap, térkép. 
 
A kérelmet a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és 2500,- Ft/m² áron javasolja az ingatlanok 
értékesítését.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelem megtárgyalása után döntsön az 
ingatlanok értékesítéséről. 
 
 
Piliscsév, 2021. szeptember 22. 
 
 
       Kosztkáné Rokolya Bernadett sk. 
           polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
 
 

Piliscsév Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének …./2021. (IX.28.) határozata 

Szabóné Párma Ildikó piliscsévi lakos ingatlanvásárlási kérelméről 
 

1. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 44/2021. (V.10.) 
polgármesteri határozatát - Nádasi-Szabó Ildikó kérelmének visszavonása végett – jelen 
határozat  2. pont szerint módosítja: 

2. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabóné Párma Ildikó, 
2519 Piliscsév, Béke utca 1231. szám alatti lakos részére értékesíti a 
- Piliscsévi 4416 hrsz-ú, rét művelési ágú, 3205 m² nagyságú, 32/256-od részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 401 m2 nagyságú ingatlant,  
- Piliscsévi 4417 hrsz-ú, rét művelési ágú, 3050 m2 nagyságú, 44/288-ad részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 466 m2 nagyságú ingatlant,  
- Piliscsévi 4218 hrsz-ú, rét művelési ágú, 510 m2 nagyságú 4/16-od részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 127 m2 nagyságú ingatlant,  
- Piliscsévi 4220 hrsz-ú, kert művelési ágú, 1252 m2 nagyságú, 44/288-ad részben 

önkormányzati tulajdonban lévő, 191 m2 nagyságú ingatlant 
2.500 Ft/m² vételáron. 

3. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Dr. Etter Ödön ügyvéd urat 
az adásvételi szerződés elkészítésével. 

4. Az adásvételi szerződés és a Földhivatali eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására 
a polgármester jogosult. 

 
Felelős: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Határidő: azonnal 
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