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

2020 VII.1. Döntés a Jedlik Ányos utca szélesítéséről

1-2./ A KT felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Fót Jedlik Ányos utca

szélesítése érdekében útlejegyzési eljárást kezdeményezzen a Fót 0265/5,

0265/57, 0265/120 és 2593 hrsz-ú telkek érintett úttervezéssel kapcsolatos

részleteire, továbbá végleges más célú hasznosítási engedély kérelmet nyújtson

be a Földhivatalhoz, a Fót 0265/57 hrsz-ú telek útlejegyzéssel érintett

területrészére.

Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály
2022 12 31

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzése miatt 

határidő módosítást 2021. július 30-ig, a 271/2020. (XII.21.) határozattal,  

majd a 2022. 12.31-ig a 192/2021.(IX.30.) KT-határozattal jóváhagyta.

Biczi és Turi Ügyvédi Iroda intézi jelenleg is a tulajdonosok megkeresését. 

Kisajátítás folyamatban van. Határidő módosítást kérünk: 2023. március 

31.

2020 VII.1. Döntés a Jedlik Ányos utca szélesítéséről

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Erdészeti

Hatóságnál kérelmet nyújtson be a Fót 0265/5 és 265/120 hrsz-ú telkek

útlejegyzéssel érintett területrészeire. Csereerdősítés előírása esetén,

csereerdősítésre a Fót 09/1 és 011/1 hrsz-ú telkeket jelöli ki – melyeket

szabadfelhasználású területként kéri bejegyeztetni.

Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Osztály
2022 12 31

Az erdészeti hatóság engedélyéhez szükséges dokumentumok elkészültek. 

Engedélyeztetésre benyújtani a telekalakítások után lehet. határidő 

módosítást kértünk: 2022. 12.31. - 271/2020 (XII.21.) módosította

192/2021.(IX.30.) KT-határozat  határidőt módosította

 A kisajátítást követően kell az erdészeti hatósághoz benyújtani a 

dokumentációt. Határidő módosítást kérünk: 2023.március 31.

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 2022 12 31

A feladat elvégzéséhez szükséges adatok és információk se papír alapon, se 

digitáslis formában nem állnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a 

kérdéses adatokat tartalmazó számviteli bizonylatok és nyilvántartások 

megőrzési ideje közel tíz éve lejárt. Ezért a feladat nem végrehajtható.

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 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, -  

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

Határidő módosítást kértünk a készülő ITS módosított határidejével 

összehangoltan: 2022.12.31. -196/2022.(IX. 29.) KT-határozat jóváhagyta

Az anyag elkészítése folyamatban van, így további határidő módosítást 

kérünk:  2023.06.30-ig.
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