
ET.6/2022.sz 1. sz melléklete

S.sz. Év Hó, nap TARTALMA Feladat Felelős lejelentő Év Hó Nap Tájékoztatás a határozat végrehajtásáról

392 2019 XI.13.

Döntés telekalakításokról (Fót

5503/1 hrsz-ú Vásártér; 2032/28

hrsz-ú József A. utca;

Városháztömb)

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

hozzájárul a Fót 2032/22 hrsz-ú ingatlan

megosztásához a 279/2019. számú előterjesztés 1.

számú melléklete szerint, és a Fót 2032/15 hrsz-ú

telek művelési ágának kivett közúttá történő

megváltoztatásához.

2./ A Képviselő-testület hozzájárul a Fót 077/6 és 078

hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításhoz a

279/2019. számú előterjesztés 2. számú melléklete

szerint. Hozzájárul továbbá a vázrajz szerinti, Fót

077/8 hrsz-ú és a Fót 5503/1 hrsz-ú telkek

egyesítéséhez és közterületté nyilvánításához.

Felkéri a Főépítészt, hogy intézkedjen a Fót 077/8

hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó

szükséges eljárás lebonyolítására. 

3./ A Képviselő-testület hozzájárul a 279/2019.

számú előterjesztés 3. számú melléklete 2. számmal

jelölt, városháza tömb kialakításához szükséges, a

Fót 1123, 1124/1,2, 3, 1292, 1546 hrsz-ú

ingatlanokat érintő telekalakításhoz, és szükség

szerinti művelési ág megváltoztatásához.

1. pont: Főépítész/
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1./ Fót 2032/22: a telekalakítási eljárásban az érintett örökségvédelmi hivatal még nem

küldte meg szakhatósági állásfoglalását a földhivatalnak.Hivatalunk minden szükséges

dokumentumot megszerzett és megküldött a Földhivatalnak. 

2./ Fót 5503/1 hrsz telekalakítás: a komplex eljárás hat külön eljárást foglal magába: 1./ Fót

077/6 és 078 hrsz-ú ingatlanok megosztása megtörtént. 2./ a megosztott telkek

bejegyeztetése megtörtént. 3./ a külterületi fekvésű telek belterületbe vonása (Főépítészi

hatáskör és határozat szerinti feladata); ennek végrehajtása után végezhető a

4./bejegyeztetés; 5./ telekegyesítés; és 6./ bejegyeztetés; (tájékoztatásul: mindegyik

eljárásban szakhatóságokat és szolgáltatókat kell megkeresni, külön-külön, meghatározott

időrendben).

Ez a feladat ellehetetlenült, mivel útmegszüntetési eljárás kellene, de az a szabályozási

tervvel nem egyezik, a főépítész így nem járul hozzá. A határozat ezen pontja a 271/2020.

(XII.21.) határozattal visszavonásra került.  

3./ Városháza tömb: a telekalakítási szerződést 2019. december 2-án aláírtuk a vállalkozóval.

Földhivatal tájékoztatása szerint a térképi hiba kijavítása folyamatban van.

A telekalakítás folyamata hosszadalmas. 

Határidő módosítás 1./; 3./ pont vonatkozásában 2021. december 31-ig, a 271/2020. (XII.21.)

határozattal.)

1./ és 3./ pontra Határidőmódosítást kérünk: 2022. június 30.

416 2019 XI.20.

Döntés 15/2019. (I.30.) KT-

határozat módosításáról „a 2018-

2020. évi részletes út- és

járdaépítési (felújítási)

ütemtervek tárgyában” és a

2020. évi tervezési ütemterv

végrehajtásáról

Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy

kezdjen tárgyalásokat az önkormányzat

tulajdonában lévő Kossuth utca (21103 sz. közút)

vagyonkezelői jogának önkormányzathoz történő

visszavételéről.
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A Polgármester 2019. december 11-én a határozat alapján a 21303 j. út átvételét előkészítő 

tárgyalásokat kezdeményező levelet küldött a Magyar Közút Nzrt-nek. Az egyeztető tárgyalás 

2020. február 6-án megtörtént. A Magyar Közút Nzrt. tájékoztatása szerint az út kezelői 

jogának átadása folyamatban van. Határidő módosítás 2021 december 31-ig, a Képviselő-

testület 235/2020. (X.28.) Kt. határozatával.

Az út kezelői jogának átadása folyamatban van. Határidő módosítást kérünk 2022.  március 

31-ig, 

Z/384 2019 XI.13.

Döntés a Fót 1316 hrsz-ú

ingatlannal kapcsolatos

kérelemről

A KT felhatalmazza a Polgármestert, hogy

kezdeményezze a Z/309/2018.(X.24.) KT-határozattal

felfüggesztett kisajátítási eljárás folytatását, a Fót

1316 hrsz-ú ingatlan kisajátítása érdekében, bízza

meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát az

Önkormányzat teljes körű képviseletével.  
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A határozatot megküldtük a tulajdonosoknak, az ügyvédeiknek, valamint a Bartos és Pathy- 

Nagy Ügyvédi Irodának. Az ügyvédi iroda változása és érdemi előrelépés hiányában az ügy 

további intézésével a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda lett megbízva, aki a kisajátítási eljárás 

megindításának előkészítését megkezdte.

 Határidő módosítást kérünk 2021. december 31-ig. HAtáridőt módosította: 79/2021.(V.06.)

Az ügyről további egyeztetés szükséges. A Városháza  és városközpont tervezési folyamatát 

és terveinek véglegessé válását követően szükség szerint felülvizsgálható a kisajátítás ügye. 

Határidő módosítást kérünk 2023. 09. 30-ig.


