
ET. 8.sz. 1.sz. melléklete egyben.../2023. (I.26.) KT-határozat 1. sz. melléklete

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

297 2019 VII.03.
Döntés a Fót 4753 hrsz.-ú

ingatlan átvételéről

A KT az Mötv. 42. § 16. pontja értelmében a Fót

4753 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát ingyenesen

átveszi és felhatalmazza a Polgármestert a hatósági

átminősítéssel és az átadás-átvétellel kapcsolatos

feladatok teljes körű lebonyolítására és a szükséges

jognyilatkozatok megtételére.  

Városüzem. 2022 12 31

Az átadás - átvételhez szükséges előzees megállapodást 2020. március 10-án megküldtük a Magyar Közút Zrt-nek, további

intézkedésre. Mivel az ingatlan a Magyar Állam tulajdona és az átadáshoz a közlekedési Hatóság állásfoglalása is szükséges,

várhatóan az átadás igen hosszú időt vesz igénybe.             

A Magyar Állam még nem adta az önkormányzat tulajdonába az ingatlant, ezért a határozat eredeti határidejét a

Képviselő-testület 235/2020. (X.28.) Kt. határozatával és a 234/2021.(XII.16.) KT-határozat módosította.

Az ingatlan átadására vonatkozó ügyintézést a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda végzi. Tájékoztatásuk szerint az átadás

folyamatban van. Határidő módosítást kérünk 2023. június 30-ig.

392 2019 XI.13.

Döntés telekalakításokról (Fót

5503/1 hrsz-ú Vásártér; 2032/28

hrsz-ú József A. utca;

Városháztömb)

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete

hozzájárul a Fót 2032/22 hrsz-ú ingatlan

megosztásához a 279/2019. számú előterjesztés 1.

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

telek művelési ágának kivett közúttá történő

megváltoztatásához.

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

078 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításhoz a

279/2019. számú előterjesztés 2. számú melléklete

szerint. Hozzájárul továbbá a vázrajz szerinti, Fót

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

egyesítéséhez és közterületté nyilvánításához.

Felkéri a Főépítészt, hogy intézkedjen a Fót 077/8

hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó

szükséges eljárás lebonyolítására. 

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

számú előterjesztés 3. számú melléklete 2. számmal

jelölt, városháza tömb kialakításához szükséges, a

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

ingatlanokat érintő telekalakításhoz, és szükség

szerinti művelési ág megváltoztatásához.

1. pont: 

Főépítész/

Városüzem.
2022 12 31

1./ Fót 2032/22: a telekalakítási eljárásban az érintett örökségvédelmi hivatal még nem küldte meg szakhatósági

állásfoglalását a földhivatalnak.Hivatalunk minden szükséges dokumentumot megszerzett és megküldött a Földhivatalnak.

2./ Ez a feladat ellehetetlenült, mivel útmegszüntetési eljárás kellene, de az a szabályozási tervvel nem egyezik, a főépítész

így nem járul hozzá. A határozat ezen pontja a 271/2020. (XII.21.) határozattal visszavonásra került.  

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

szerint a térképi hiba kijavítása folyamatban van.

A telekalakítás folyamata hosszadalmas. 

Térkép és tulajdoni lap között eltérés volt. Földhivatali koordináta javításra megtörtént. Várjuk a Földhivatal intézkedését

az Örökségvédelem, mint Szakhatóság felé, akinek hozzá kell járulnia a telekalakításhoz.

A határozat eredeti határidejének módosítását a fenti okok elfogadásával a 1./; 3./ pont vonatkozásában 2021. december

31-ig, 2022. június 30-ig majd 2022. december 31-ig a KT jóváhagyta.

A telekalakítás folyamatban van, újabb határidő hosszabbítást kérünk 2023. június 30-ig.
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