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Döntés a Fót 
2027/2 hrsz. 

alatti erdő 
telepítéséről

A Képviselő-testület a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő 

telepítéséről  szóló 351/2017. sz. előterjesztést 
átdolgozásra visszaadja, felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy – amennyiben a fóti 2027/2 hrsz.-
ú területen az Önkormányzat tulajdoni hányada 50% 

fölé növekedik, azt követően – vetesse nyilvántartásba 
az Önkormányzatot erdőgazdálkodóként,  majd e 

minőségében kérjen határidő-módosítást az 
erdőtelepítés befejezési  határidejének 

meghosszabbítására.

2019.01.07.: A KT a 83/2018. (III.28.) KT-határozatában döntött a csere-erdő telepítés helyszínéről (elsődlegesen: 09/1 hrsz., másodlagosan: 

011/1 hrsz.), amelyet a Településszerkezeti Terv módosítása során - a főépítész előterjesztése alapján - a KT fog jóváhagyni.

A 2027/2 hrsz. alatti ingatlanon az Önkormányzati tulajdoni hányada nem növekedett. A tulajdonosi közösség megszüntetésére irányuló 

hatósági eljárást a társtulajdonosok megfellebbezték, ugyanakkor a tástulajdonosok hozzájárultak a csere-erdő más területen történő 

telepítéséhez. A csere-erdő Telepítési tervének készítése folyamatban van.             2019.06.21.: 

A 2027/2 hrsz. alatti ingatlanon az Önkormányzati tulajdoni hányada nem növekedett. Az előző években a Tulajdonostársak részére 3 

alkalommal küldtük ki az erdőterület kivonásáról szóló "Hozzájáruló nyilatkozat"-ot, eddig azt 1 fő írta alá és küldte vissza. A kivonás feltétele, 

hogy minden tulajdonos járuljon hozzá a kivonáshoz. A "Hozzájáruló nyilatkozat"-ot ismételten megküldjük a tulajdonosi közösség részére 

2019. augusztus 31. napi válaszadási határidővel. Határidő módosítást kérünk: 2019. december 31-ig.  2020.01.06.:

A 2027/2 hrsz. alatti ingatlanon az Önkormányzat tulajdoni hányada nem növekedett. A 344/2019. (IX.25.) KT-határozat 1./ pontjában foglaltak 

szerint egy munkacsoport tárgyalna a tulajdonostársak meghatalmazott képviselőivel. A tulajdonostársak a meghatalmazást még nem nyújtották 

be, így a tárgyalások még nem kezdődtek meg. További határidőmódosítást kértünk 2020. március 31-ig

A tulajdonostársakkal 2020. február 20. napján tárgyalásokat folytattunk. Az Emlékeztetőben 20 feladat (7 különböző felelős megjelölésével) 

került meghatározásra. A feladatok végrehajtására határidő hosszabbítást kérünk 2020. december 31. napjáig.

A fenti feladatok elvégzésére határidő módosítást kérünk 2021. december 31-re - Haáridőt módosította: 79/2021.(V.06.) 2021/12/31-ig

A feladat elvégzéséhez előírt tulajdoni hányad továbbra sem növekedet, a megbeszélésen kiadott feladatok folyamatban vannak:

Feladat: Szabadrendelkezésű erdő telepítésére árajánlat kérése. – Megtörtént 2020.02.24.

Feladat: szabadrendelkezésű erdő telepítésére árajánlat. – Megtörtént 2020.04.15.

Feladat: Szabadrendelkezésű erdő telepítéséhez fedezet biztosítása. – Megtörtént a 2021. évi Költségvetésben 10 mFt összeggel

Feladat: Szabadrendelkezésű erdő telepítése. – Pályázat kiírása szükséges. - 2022.01.06.: Szabadrendelkezésű erdő telepítésére a szerződést 

megkötöttük az ER-TERV Bt-vel.

A csreerdő telepítése érdekében az Önkormányzat megállapodást kötött az Eurotrust ..-vel. Ezáltal a határozatban foglaltak okafogyottá 

váltak.
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