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Váradi Tibor 

állami főépítész 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Állami Főépítészi Iroda 

1052 Budapest, Városháza 7. 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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dr. Cserkúti Szabolcs 

főosztályvezető 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyelelti Főosztály 

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10‐12. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Füri András 

igazgató 

 

 

Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

1121 Budapest, Költő u. 21. 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok 

igazgató 

 

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató‐helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

1081 Budapest, Dologház u. 1. 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 



‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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tájékoztatási szakasz 

Ügyintéző:  
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Láng István 

főigazgató 

 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1012 Budapest, Márvány u. 1/D.  

 

 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  

 



 

 

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERE 
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tájékoztatási szakasz 
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Ügyirat száma: F/21146‐1/2021 

  

  

 
 
Szilágyi Attila 

igazgató 

 

 

Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság 

1088 Budapest, Rákóczi út 41. 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Branyiczky Márk tű. dandártábornok 

igazgató 

 

 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

1149 Budapest, Mogyoródi u. 43. 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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dr. Homor Zsuzsanna 

főosztályvezető 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 

1138 Budapest, Váci út 174. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Bíró József 

főosztályvezető 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

1066 Budapest,Teréz krt. 62. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Alscher Tamás 

főosztályvezető 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

1011 Budapest, Fő utca 44‐50. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Halászné dr. Tóth Alexandra 

főosztályvezető 

 

 

Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály 

1055 Budapest, Balaton u. 7‐11. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Tóth Sándor 

főosztályvezető 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Közlekedésfelügyeleti Főosztály 

1141 Budapest, Komócsy u. 17‐19. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  

 



 

 

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERE 
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 27/ 535-365; 535-375; 

titkar@fot.hu 
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

FOTONK, KRID: 454157139 

 

Tárgy: Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti tervének eseti módosítása – előzetes 

tájékoztatási szakasz 

Ügyintéző:  

Telefonszám/mellék: 27/535‐385, 535‐395 (117 mellék) 

E-mail: foepitesz@fot.hu 

Ügyirat száma: F/21146‐1/2021 

  

  

 
 
Mohácsikné Takács Sarolta 

főosztályvezető 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

1052 Budapest Városház u. 7. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  

 



 

 

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERE 
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titkar@fot.hu 
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Tárgy: Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti tervének eseti módosítása – előzetes 

tájékoztatási szakasz 

Ügyintéző:  

Telefonszám/mellék: 27/535‐385, 535‐395 (117 mellék) 

E-mail: foepitesz@fot.hu 

Ügyirat száma: F/21146‐1/2021 

  

  

 
 
dr. Fazekas Gábor 

főosztályvezető 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály 

1051 Budapest, Sas utca 19. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  

 



 

 

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERE 
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Tárgy: Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti tervének eseti módosítása – előzetes 

tájékoztatási szakasz 

Ügyintéző:  

Telefonszám/mellék: 27/535‐385, 535‐395 (117 mellék) 

E-mail: foepitesz@fot.hu 

Ügyirat száma: F/21146‐1/2021 

  

  

 
 
Klemencsics András 

főosztályvezető 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály 

Nemzeti Földügyi Központ 

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  

 



 

 

FÓT VÁROS POLGÁRMESTERE 
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titkar@fot.hu 
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség: 

FOTONK, KRID: 454157139 

 

Tárgy: Fót Város Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti tervének eseti módosítása – előzetes 

tájékoztatási szakasz 

Ügyintéző:  

Telefonszám/mellék: 27/535‐385, 535‐395 (117 mellék) 

E-mail: foepitesz@fot.hu 

Ügyirat száma: F/21146‐1/2021 

  

  

 
 
Dr. Gulyás András ezredes 

főigazgató 

 

 

Honvédelmi Minisztérium 

Hatósági Főosztály 

1135 Budapest, Lehel utca 35‐37. 

 

Tisztelt Főigazgató Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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dr. Nagy László 

rendőrfőkapitány 

 

 

Pest Megyei Rendőr‐főkapitányság 

1139 Budapest, Teve u. 4‐6. 

 

Tisztelt Rendőrfőkapitány Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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dr. Cserkúti Szabolcs 

főosztályvezető 

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyelelti Főosztály 

1145 Budapest, Columbus u. 17‐23. 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 



‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 

‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Dr. Karas Mónika 

elnök 

 

 

Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23‐25. 

 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Pányi Zsuzsanna 

megyei főépítész 

 

 

Pest Megyei Önkormányzat 

1052 Budapest, Városház u. 7. 

 

Tisztelt Főépítész Asszony! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Dióssi Csaba 

polgármester 

 

 

Dunakeszi Város Önkormányzata 

2120 Dunakeszi, Fő út 25. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Paulovics Géza 

polgármester 

 

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Mogyoród, Dózsa György út 40. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Fábri István 

polgármester 

 

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata 

2141 Csömör, Szabadság utca 5. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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Klement János 

polgármester 

 

 

Csomád Község Önkormányzata 

2161 Csomád, Kossuth út 69. 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Fót  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete  2021.  június  24‐i  ülésén  döntött 

településrendezési eszközeinek módosításáról a  

Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz‐ú névtelen közterület – 025/22 hrsz‐ú névtelen 

közterület – 027 hrsz‐ú névtelen közterület 

által határolt területre vonatkozóan, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a 

továbbiakban:  TRK.)  32.§  (7)  bekezdés  alapján  az  előzetes  tájékoztatási  szakasz 

kezdeményezéséről. A módosítás lakóterületi fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges. 

A módosítás a TRK szerinti tárgyalásos eljárásban történik, a módosítással érintett területet 

Fót Város Önkormányzat Képviselő‐testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.  

A TRK. 28. § (1) bekezdése, valamint a 37. § (4) b)‐c) pontjai alapján kérem, hogy  

‐ ismertesse a hatáskörébe  tartozó  kérdésekben  a  jogszabályon  alapuló  az  adott  területre 

vonatkozó  követelményeket  és  a  településrendezési  eszköz  tartalmi  követelményeivel 

kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat, 

‐ nyilatkozzon arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván‐e venni, 

‐ teljesítse a TRK. 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, 

‐ biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat, 



‐ az érintett települési önkormányzat esetén, adjon tájékoztatást a rendezést befolyásoló 

terveiről. 

Kérem,  hogy  a  TRK.  37.  §  (4)  bekezdésben  foglaltak  szerint  jelen  előzetes  tájékoztató 

átvételétől számított 21 napon belül szíveskedjen a fentieknek eleget tenni, továbbá a TRK. 

37.§  (6)  bekezdése  alapján  szíveskedjen  nyilatkozni  arról  is,  hogy  a  véleményezési 

dokumentációt elektronikus‐, vagy nyomtatott formában kéri megküldeni. 

Tájékoztatom  továbbá,  hogy  a  TRK.  37.§  (7)  bekezdése  értelmében  azt  az  eljárásban 

érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül 

nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván 

részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

Kérem  továbbá,  –  amennyiben  hatáskörét  érinti  –  nyilatkozzon  az  egyes  tervek,  illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.  (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat szükségességéről. 

Elektronikus  levelét  a  foepitesz@fot.hu  e‐mail  címre  kérem  megküldeni,  melyben  a 

tárgymezőben hivatkozzon a jelen levélen szereplő iktatószámunkra. 

Fót 2021. 06. 28.                               

 Üdvözlettel:          

 

 

Dr. Vass György 

polgármester 

 

     

 

Kapja: 

1.  Címzett 

2.  Irattár  
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