
Et. 200.sz. 1. sz. melléklet egyben

.../2022. (IX.29.) KT-határozat melléklete

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

2020 VI.9.

Fóti Somlyó-tó partján sportszer 

(úszóeszköz) kölcsönzési lehetőség és 

élelmiszer értékesítés megvalósítása

3./ 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.

2022 8 31

Az üzleti terv módosítása 2020. évre okafogyottá vált, a 4./ pont 

végrehajtását követően az aktuális üzleti terv ki/átdolgozásakor kell 

figyelembe venni.

2020 VI.9.

Fóti Somlyó-tó partján sportszer 

(úszóeszköz) kölcsönzési lehetőség és 

élelmiszer értékesítés megvalósítása

4./ 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. 

2022 8 31

Végrehajtva: 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 módosítást 2021 február 28-ig a 

Képviselő-testület 235/2020. (X.28.) Kt. határozatával jóváhagyta. 

Az engedélyezési eljásárst megelőző tervezési szerződést megkötöttük, 

annak teljesítéséig a határidőt módosította a KT a 79/2021.(V.06.) 

határozatával.

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 kértünk: 2022. augusztus 31-ig. -  15/2022.(I.27.)KT 

határozat jóváhagyta.

Az engedélyezési eljárás továbbra is folyamtban van, csak a vízjogi 

engedélye után lehetséges a feladat végrehajtása, ezért határidő 

módosítást kérünk : 2023. január 31-ig

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 2022 7 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, -  

15/2022.(I.27.)KT határozat jóváhagyta

Határidő módosítást kérünk a készülő ITS módosított határidejével 

összehangoltan: 2022.12.31.
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