
 

KIVONAT 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. november 23-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 
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Előadó: Tóth Attila polgármester 

           

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2021. (XI.23.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. Pilisszentlászló Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló alábbi 

ingatlanokat értékesítésre kijelöli:  

 

helyrajzi szám terület művelési ág 

057/3 1126 m2 szántó 

057/11 4363 m2 szántó 

059/2 392 m2 gyep (rét) 

059/11 7589 m2 rét községi mintatér 

061/3 7208 m2 gyep (rét) 

070/2 3279 m2 szántó 

070/4 6798 m2 szántó 

070/6 3769 m2 szántó 

070/15 5544 m2 legelő és út 

073/15 2603 m2 szántó 

073/17 2111 m2 (gyep) rét 

 

 

2. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata 30/120 tulajdoni hányadában álló 

Pilisszentlászló 059/7 helyrajzi szám alatt felvett, külterületi 5715 m2 területű, szántó, 

szőlő megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelöli; 

3. a Pilisszentlászló Község Önkormányzata 30/120 tulajdoni hányadában álló 

Pilisszentlászló 057/8 helyrajzi szám alatt felvett, külterületi, 723 m2 területű, gyep 

(rét) megnevezésű ingatlant értékesítésre kijelöli; 

4. az 1. pontban írt ingatlanok vonatkozásában az 

- a 057/3 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 435.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 057/11 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 1.685.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 059/2 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 151.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 059/11 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 2.930.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 061/3 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 2.783.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 070/2 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 1.140.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 070/4 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 2.625.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 070/6 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 1.455.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 070/15 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 1.500.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 073/15 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 1.005.000 Ft-ban határozza meg; 

- a 073/17 hrsz.-ú ingatlan kikiáltási árát bruttó 815.000 Ft-ban határozza meg. 
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5. a 059/7 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó kikiáltási árát bruttó 

552.000 Ft-ban, a 057/8 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó 

kikiáltási árát bruttó 70.000 Ft-ban határozza meg; 

6. felhatalmazza a polgármestert az 1. - 3. pontokban megjelölt ingatlanokkal kapcsolatban 

az értékesítési pályázatok kiírására, a pályázati eljárások lefolytatására, az adásvételek 

lebonyolítására, az ahhoz szükséges szerződések megkötésére és a határozat 

végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2022. január 31. 

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda  

 

 

K. m. f. 

 

 

 Tóth Attila s. k. dr. Schramm Gábor s. k. 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda – intézkedésre 

4. Pénzügyi Iroda - tájékoztatásul 

 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2021. november 24. 

 

 

Simor Györgyné 

jegyzőkönyvvezető 
 

 

 


