
Et. 6/2022.sz. 1. sz. melléklet 

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

10 2020 I.29. Településképi rendelet módosítása
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a főépítésszel közösen a történelmi Városközpont

reformkori jegyei kidolgozása felől intézkedjen.
főépítész 2021 12 31

Településképi rendelet  (TKR)  módosításával lehetséges. A TKR módosítást 

december 31-ig kellene jóváhagyni. Erre hivatkozva határidő módosítást 

kérünk 2021 december 31-ig

HAtáridőt módosította: 79/2021.(V.06.)

A tervező továbbra sem teljesített, A TKR módosításnak legkésőbb június 30-ig 

le kell zárulnia, ezért határidő módosítást kérünk 2022.06.30- ig

18 2020 I.29.
A Fót 1107 hrsz-ú ingatlan megszerzéséről 

hozott határozat módosítása

A KT a 289/2019.(VII.3.) KT-határozatot úgy módosítja, hogy hozzájárul a Fót Város Önkormányzat

tulajdonában lévő, Fót 1550 hrsz-ú ingatlanért, a Fót-Központi Református Egyházközség által kínált, Fót

1107 hrsz-ú ingatlanok cseréjéhez, és elfogadja a Fót 0250/76 hrsz-ú ingatlanok ajándékozás keretén belüli

megszerzését. Felkéri a Polgármestert a 2 szerződések aláírására

Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály
2021 12 31

Az adásvételi szerződést felek aláírták, azonban Református Püspök úr nem 

járult hozzá. Az értékegyezőség alátámasztására új dokumentumot kért, melyet 

megküldtunk az Ügyvédi Irodának. Határidő módosítást kérünk 2021. 

december 31.

Határidőt módosította: 79/2021.(V.06.)

Végrehajtás folymatban van. A Biczi és Turi Ügyvédi Iroda készíti elő a 

szerződéseket.Határidő módoasítást kérünk 2022. június 30-ig.

63 2020 II.26. (Egyebek napirendben hozott döntés)

A KT felkéri a polgármestert, hogy a készítse elő a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.)

önkormányzati rendelet módosítását, és helyezze hatályon kívül annak (5) bekezdését, mely szerint „az 

Ófalu területén új épület zártsorú beépítési móddal létesíthető, kivéve ahol a kialakult beépítési mód

oldalhatáron álló.” 

főépítész 2021 12 31

A településképi rendelet módosítása most fog elindulni, melyben

megvizsgáljuk, hogy a feladat hogyan teljesíthető. Határidő hosszabbítás 2021.

január 31-ig, a 245/2020. (XI.19.) határozat alapján. 

Településképi rendelet (TKR) módosításával lehetséges. A TKR módosítást

december 31-ig kéne jóváhagyni. Erre hivatkozva határidő módosítást kérünk

2021 december 31-ig

Határidőt módosította: 79/2021.(V.06.)

A tervező továbbra sem teljesített, A TKR módosításnak legkésőbb június 30-

ig le kell zárulnia, ezért határidő módosítást kérünk 2022.06.30- ig

2020 VI.9.

Fóti Somlyó-tó partján sportszer (úszóeszköz) 

kölcsönzési lehetőség és élelmiszer 

értékesítés megvalósítása

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítása érdekében felkérem az

ügyvezetőt, hogy dolgozza ki a határozatban foglalt feladatok költségvetését.

 Fóti Közszolgáltató 

Közhasznú Nonprofit 

Kft.

2021 12 31

Az üzleti terv kidolgozása, figyelemmel a szervezeti átalakításra és a Tó vízjogi 

engedélye körüli bizonytalanságra 2020 végén, de legkésőbb az Önkormányzat 

2021 évi költségvetéséről szóló előterjesztéssel egyidőben kerülhet a KT. elé. 

Határidő módosítás 2021 február 28-ig, a Képviselő-testület 235/2020. (X.28.) 

Kt. határozatával. Vízjogi engedély megszerzése érdekében a tervezési 

szerződés alapján a vízjogi engedélyeztetésre a terv benyújtható legkorábban 

2021. június 15-én, az engedélyezési eljárás alapesetben 45 munkanap, melybe 

nem számítanak bele a szakhatósági eljárások. Ezért határidőmódosítást 

kérünk 2021. december 31-ig. 

Határidőt módosította: 79/2021.(V.06.)

Határidőmódosítást kérünk: 2022. augusztus 31-ig.

2020 VI.9.

Fóti Somlyó-tó partján sportszer (úszóeszköz) 

kölcsönzési lehetőség és élelmiszer 

értékesítés megvalósítása

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Fóti- tó területén 290/1 hrsz-ra  vizibicikli és egyéb sporteszköz

(úszóeszköz) bérléséhez, valamint az élelmiszer értékesítés/büfé üzemeltetéshez a tulajdonosi

hozzájárulást megadom, az ennek alapján beszerzett engedélyek birtokában és terjedelmében.

Felhatalmazom a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-t a Határozatban foglalt tevékenységek  üzemeltetéshez

szükséges engedélyek megkérésére.

Fóti Közszolgáltató 

Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

2021 12 31

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. A büfé üzemeltetéshez 

szükséges engedélyeket beszerezte.   A büfét 2020. augusztus elején 

megnyitotta. A vízjogi engedélyek megszerzése hosszabb hatósági eljárást 

igényel. Határidő módosítás 2021 február 28-ig, a Képviselő-testület 235/2020. 

(X.28.) Kt. határozatával. 

Az engedélyezési eljásárst megelőző tervezési szerződést megkötöttük, annak 

teljesítése folyamatban van. 

Határidőt módosította: 79/2021.(V.06.)

A Tó vízjogi engedélyezési eljárása jelenleg hiánypótlási szakaszban van, mely 

részeként a kút bevizsgálása többszöri alkalommal is meghiúsult a 

terepviszonyok és a megközelíthetőség miatt. Az eredményt prognosztizáló 

alkalom 2022. január utolsó hetében várható. Hiánypótlás teljesítése és az 

engedély kiadása 2022. első félévben várható. Határidőmódosítást kérünk: 

2022. augusztus 31-ig.

171 2020 VII.30.

Döntés a Fót, Barackos területfejlesztési 

beruházás megkezdésének hozzájárulásáról, 

valamint a Víziközmű Társulathoz való 

csatlakozásról

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az eddigi a „Barackos területfejlesztés” eljárásokkal 

kapcsolatos költségek és tulajdonosi befizetések tisztázása érdekében készíttessen elszámolást.
Gazdasági Osztály 2021 12 31

A hiányos dokumentáció és a régi nyilvántartások pontatlansága miatt 

részleges adatokkal rendelkezünk. Annak reményében, hogy az egyéb 

érintettekkel való egyeztetés eredményre vezet, határidő módosítást kérünk 

2022. június 30-ig.
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Et. 6/2022.sz. 1. sz. melléklet 

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

257 2020 XII.8.
Fót, 1372 hrsz-ú ingatlanon álló épület 

(tájház) helyi védelem alá helyezése

Fót, 1372 hrsz-ú ingatlanon álló épület helyi védelem alá helyezésére vonatkozó eljárást megindítom és a 

helyi védelem alá helyezéshez szükséges intézkedéseket megteszem.
főépítész 2021 12 31

A helyi védelem alá helyezéshez szükséges intézkedéseket 

megindítottuk.(92/2021 KT-határozat)

Módosítás megtörtént a TKR-ben is benne van, nincs vele további teendő

Z/29 2020 I.29.

Döntés a Fót 087/43 hrsz-ú telek 

megszerzéséről szóló Z/170/2019.(IV.24.) KT-

határozat visszavonásáról (Záportározó)

A KT visszavonja a Z/170/2019.(IV.24.) KT-határozata 3./ és 4./ pontját. Felhatalmazza a Polgármestert,

kérje fel a Főépítészt a település teljes területére vonatkozó elvi csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv

felülvizsgálatára és a záportározók helyének a Z/6/2020. számú előterjesztés szerinti tartalommal történő

megtervezésének előkészítésére.

főépítész 2021 12 31

A záportározók helyének kijelölése a településfejlesztési koncepció keretében 

vizsgálandó, és azt összhangba kell hozni a készülő Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával. Határidő módosítás 2022 július 31-ig,

2020 II.26.
Fót 2040 hrsz-ú ingatlan egy részének 

értékesítése

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Z/73/2020. számú előterjesztés 1. számú

melléklete szerinti telekalakításhoz, melynek lebonyolítása a kérelmező feladata és költsége, éppen úgy,

mint Fót Város Önkormányzata szolgalmi jogának bejegyeztetése.  

2./ A Képviselő-testület a Fót 2040 hrsz-ú ingatlan, Z/73/220. számú előterjesztés 1. számú melléklete

szerinti, 420,0 m2-es részét forgalomképes besorolásba utalja, és felkéri a Polgármestert, hogy a

változtatást a Vagyonrendelet következő módosítása során vezettesse be a vagyonrendelet 1./ és 3. számú

mellékletébe.    

3./A Képviselő-testület a Z/73/2020. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint meghatározott

eladási áron értékesíti az 2./ pontban meghatározott ingatlanrészt, és hozzájárulását adja, hogy a Vevő az

adásvételi szerződés elkészítésével, a jogszabályban előírt, és a hatósági eljárásokhoz szükséges

cselekmények lebonyolításával saját választása szerinti Ügyvédet bízzon meg, melynek költségeit viselnie

kell. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a Vevő által elkészíttetett adásvételi szerződés aláírására. 

4./ pont: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett 2040 hrsz-ú területből

telekmegosztást követően 57 nm-t a József Attila utca közlekedési problémájának megoldása céljából az

előterjesztéshez csatolt értékbecslés alapján visszavásároljon.

Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály
2021 12 31

Az önkormányzati intézkedés megtételének előfeltételét jelentő hatósági 

(útügyi, földhivatali) eljárások még nem zárultak le. Határidő módosítás 2021 

február 28-ig, a Képviselő-testület 235/2020. (X.28.) Kt. határozatával.  A 

hatósági ügyek nem zárultak le. További határidő módosítást kérünk 2021. 

december 31-ig

Határidőt módosította: 79/2021.(V.06.)

Végrehajtva. Felek az adásvételi szerződést 2021. október 25-én aláírták.

2020 II.26.
Fót 2040 hrsz-ú ingatlan egy részének 

értékesítése

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett 2040 hrsz-ú területből telekmegosztást

követően 57 nm-t a József Attila utca közlekedési problémájának megoldása céljából az előterjesztéshez

csatolt értékbecslés alapján visszavásároljon

Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály
2021 12 31

Az önkormányzati intézkedés megtételének előfeltételét jelentő hatósági 

(útügyi, földhivatali) eljárások még nem zárultak le. Határidő módosítás 2021 

február 28-ig, a Képviselő-testület 235/2020. (X.28.) Kt. határozatával.  A 

hatósági ügyek nem zárultak le. További határidő módosítást kérünk 2021. 

december 31-ig

Határidőt módosította: 79/2021.(V.06.)

Az ügyfél nem kívánja értékesíteni az ingatlanból a határozat szerinti területet, 

javasoljuk a Határozati pont Képviselő-testület általi visszavonását.

Z/151 2020 VII.1.
Döntés a Fót 6630/1 hrsz-ú ingatlan 

hasznosításáról

Képviselő-testület a Fót 6630/1 hrsz-ú ingatlant forgalomképes vagyonkategóriába utalja, és

versenyeztetési eljárás nélkül értékesíti a Kérelmező részére, a Határozat melléklete szerinti áron, és

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Vevő költségviselésével elkészíttetett adásvételi szerződést aláírja.

Városüzemeltetési 

Osztály
2021 12 31

Az adásvételi szerződés megkötése megelőzően a vevő részéről még 

telekalakítási eljárást kell kezdeményezni.  Határidő módosítás 2021 május 31-

ig, a Képviselő-testület 235/2020. (X.28.) Kt. határozatával.

 A vevő még nem hajtotta végre a telekalakítást. Határidő módosítást kérünk 

2021. december 31-ig 

Vevő 2021. novemberi tájékoztatása alapján a telekalakítás folyamatban van. 

Ennek megfelelően további határidő módosítást kérünk 2022. 05.31-ig.
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