
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  

Tárgy: Fót Város településrendezési 

eszközeinek módosítása Csillagdomb utca 

melletti területen 

 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2021. június 24-i rendes, nyilvános üléséről 

 

137/2021.(VI.24.) KT-határozat 

Fót Város településrendezési eszközeinek módosítása Csillagdomb utca melletti 

területen 

(S/142. sz. anyag) 

 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Holoflex 2000 Kft. Fót Város településrendezési 

eszközeinek módosítására irányuló kezdeményezését a Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz-ú 

névtelen közterület – 025/22 hrsz-ú névtelen közterület – 027 hrsz-ú névtelen közterület által határolt 

területre.  

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Csillagdomb utca – 

Béke utca – 3707 hrsz-ú névtelen közterület – 025/22 hrsz-ú névtelen közterület – 027 hrsz-ú névtelen 

közterület által határolt területet. 

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet szerinti előzetes tájékoztatási szakasz megindítását a Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz-ú 

névtelen közterület – 025/22 hrsz-ú névtelen közterület – 027 hrsz-ú névtelen közterület által határolt 

területre, azzal a feltétellel, hogy amennyiben a készülő telepítési tanulmányterv alapján nem kerül sor 

településrendezési szerződés megkötésére, az eljárás megszüntetésre kerül. 

4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési szerződés 

előkészítésére irányuló tárgyalások lefolytatására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A kiadmány hiteléül: 

Fót, 2021. június 28. 

 

 

Bajorné Vágó Katalin 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Dr. Vass György s.k. 

polgármester 

Dr. Mihályi Zsolt Apor s.k. 

jegyző 

 

 

 





Gépház

Föld felett tűzcsap

Ivóvíz főnyomóvezeték

Ivóvíz elosztóvezeték
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közterület

belterülethatár
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épület
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Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                           Közművizsgálat - Vízellátás
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Jelmagyarázat
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Jelmagyarázat
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közterület

belterülethatár
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Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                                    Közművizsgálat - Gázellátás

1 : 2 000

Jelmagyarázat
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épület

belterülethatár

közterület

tervezési terület határa

20 kV-os szabadvezetékes

elosztóhálózat

Kisfeszültségű szabadvezeték

Közvilágítási szabadvezeték

Kisfeszültségű földkábel

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                Közművizsgálat - Villamosenergia-ellátás

1 : 2 000

Jelmagyarázat



telekhatár

épület

belterülethatár

közterület

tervezési terület határa

Távközlési optikai kábel
alépítményben (Invitel)

Távközlési optikai légkábel
(Digi)

Távközlési koax kábel alépítményben
(Vodafone)

Távközlési koax légkábel
(Magyar Telekom)

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                  Közművizsgálat - Elektronikus hírközlés

1 : 2 000

Jelmagyarázat



telekhatár
(meglévő / tervezett)

épület
(meglévő / tervezett)

közpark/vízműterület

tervezési terület határa

javasolt szabályozási
vonal

Medencék / Gépház

Megszüntetendő /
Kiváltandó vezeték

Föld felett tűzcsap
(meglévő / tervezett)

Ivóvíz főnyomóvezeték

Ivóvíz elosztóvezeték
(meglévő / tervezett)

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                                        Közműjavaslat - Vízellátás

1 : 2 000

Jelmagyarázat



telekhatár
(meglévõ / tervezett)

épület
(meglévõ / tervezett)

tervezési terület határa

közpark/vízmûterület

javasolt szabályozási
vonal

Átépítendõ árok

Tervezett csapadékcsatorna vagy árok

Csapadékvíz csatorna

Szennyvízcsatorna (meglévõ / tervezett)

Áteresz / Árok (meglévõ / tervezett)

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                                        Közmûjavaslat - Csatornázás

1 : 2 000

Jelmagyarázat



telekhatár
(meglévő / tervezett)

épület
(meglévő / tervezett)

tervezési terület határa

közpark/vízműterület

javasolt szabályozási
vonal

Nagyközépnyomású földgáz
elosztóvezeték

Középnyomású földgáz
elosztóvezeték (meglévő / tervezett)

Felbővítendő vezeték

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                                        Közműjavaslat - Gázellátás

1 : 2 000

Jelmagyarázat



telekhatár
(meglévõ / tervezett)

épület
(meglévõ / tervezett)

közpark/vízmûterület

tervezési terület határa

javasolt szabályozási
vonal

Kisfeszültségû szabadvezeték

Közvilágítási szabadvezeték

20 kV-os szabadvezetékes
elosztóhálózat

Tervezett 20 kV-os földkábeles
elosztóhálózat

Kisfeszültségû földkábel (meglévõ / tervezett)

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                             Közmûjavaslat - Villamosenergia-ellátás

1 : 2 000

Jelmagyarázat



telekhatár
(meglévõ / tervezett)

épület
(meglévõ / tervezett)

tervezési terület határa

közpark/vízmûterület

javasolt szabályozási
vonal

Távközlési optikai légkábel
(Digi)

Távközlési optikai kábel
alépítményben (Invitel) (meglévõ / tervezett)

Távközlési koax kábel
alépítményben (Vodafone)

Távközlési koax légkábel
(Magyar Telekom)

Fót - Csillagdomb - Telepítési tanulmányterv                                              Közmûjavaslat - Elektronikus hírközlés

1 : 2 000

Jelmagyarázat
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