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2021  6.14 Döntés a kialakítandó 

(várhatóan) Fót 4020/101 

hrsz-ú ingatlan 

értékesítéséről  

1./ Felkérem a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a Fót 4020/83 hrsz-ú ingatlan megosztására

készíttessen telekalakítási dokumentációt, parkoló kialakítása céljából, és a szükséges eljárások lezárulta után,

gondoskodjon a kialakult (várhatóan) 4020/101 és 4020/102 hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartásban

történő átvezettetéséről.
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A telekalakítási dokumentáció elkészült. A telekalakítási eljárás azonban csak a 

Fót 4020/100 hrsz-ú telek kialakítási engedély határozat véglegessé válása után, 

2021.10.11-én vált megindíthatóvá. Ennek megfelelően : 

Határidő módosítást kérünk, 2022. 04.30-ig - jóváhagyta 234/2021.(XII.16.) KT-

határozat.

 Végrehajtva: A telekalakítási határozatot 2022.04.26-án kaptuk kézhez. A 

földhivatali nyilvántartás változásbejegyzési kérelmet benyújtottuk, az eljárás 

folyamatban van.

233 2021  12.16

Döntés a „Terület- és

Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz

(TOP Plusz) pályázatokon

történő részvételről

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi Plusz (2021-2027) keretében a „Terület- és

Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz)” pályázatokon - Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_Plusz-

1.1.1-21), Élhető települések A. főtevékenység (TOP_Plusz-1.2.1-21), Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-

1.2.3-21), Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21), Helyi humán fejlesztések

(TOP_Plusz-3.1.3-21), Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra (TOP_Plusz-3.3.2-21), Alap- és középfokú

neveléshez oktatáshoz kapcsolódó intézmények feladat-ellátási helyek fejlesztése (TOP Plusz-3.3.4-21) -

támogatási kérelmeket nyújt be Fót Város fejlesztése céljából. 

Városüzemeltetés 2022 4 / folyamatos 31

Végrehajtás folyamatban. Az Élhető települések A. főtevékenység (TOP_Plusz-

1.2.1-21) pályázat feltöltése, beadása 01.13-án, valamint az Önkormányzati

épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21) pályázat benyújtása a

2022.01.14-én megtörtént. Nyertes pályázatok, a Támogatási szerződések 2022.

április 4-én hatályba léptek. A Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_Plusz-1.1.1-21), a

Belterületi utak fejlesztése (TOP_Plusz-1.2.3-21) és a Helyi egészségügyi és

szociális infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.2-21) pályázatok benyújtási

határideje 2022. május 16.
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5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban meghatározott

pályázati felhívások vonatkozásában a kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére, szükség esetén

konzorciumi partnerek bevonására, az esetleges hiánypótlásokhoz szükséges dokumentumok, pozitív

támogatói döntések esetén a támogatási szerződések aláírására, azok szükségszerű módosítására, illetve

valamennyi egyéb további intézkedés, jognyilatkozat megtételére. 
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Végrehajtás folyamatban. A jognyilatkozattétel és minden kapcsolódó

előkészítő tevékenység a januárban benyújtott pályázatok vonatkozásában

megtörtént . Támogatási szerződések aláírásra kerültek. A május 16-i benyújtású

pályázatok esetében a végrehajtás folyamatos. 

2021  12.16

ÚMT Sport Management Kft-

vel kapcsolatos tulajdonosi

döntések

6. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Vass György Polgármestert, hogy az ÚMT Kft-

vel kötendő Üzemeltetési szerződést írja alá.
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