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2021  03.04

Móricz Zsigmond utca – Honfoglalás sétány-

Könyves Kálmán utca- Illyés Gyula utca által 

határolt tömb területére készült Helyi Építési 

Szabályzat és a mellékletét képező 

Szabályozási terv módosítás jóváhagyása, 

valamint a területre vonatkozó TSZT 

módosítása

2./ A határozat hatálybalépése után a közigazgatási területen készülő terveket ezzel

összhangban kell elkészíteni.
Főépítész

folyamatos 

/

2022

12 31

Végrehajtva : A 2022. januárban benyújtott pályázatok mindegyike nyertes

pályázat. Támogatási szerződések 2022. április 4-én hatályba léptek. A

projektek menedzselésére vonatkozó szerződések létrejöttek.

2021  5.26 A fóti sportnegyed infrastrukturális fejlesztése

1. A Sport utcai légvezetékes közvilágítási, villamos energia és hírközlő hálózat földkábeles

kialakítását megterveztetem és kiviteleztetem, a Sport utca és Malom utca kivitelezését

elvégeztetem, valamint a szükséges közműkiváltások TMÁ szerződését aláírom.

2. A Sport utca csapadékvíz elvezető rendszerének zárt részben rendszerűvé alakítását

átterveztetem, engedélyeztetem a HL Mérnökiroda Kft-vel való élő szerződés

módosításával. 

3. Az Útkataszter Bt-vel a 2021. január 29-én megkötött szerződés felbontom.

Kft.

 

(Városüzem

eltetési 

Osztály)

2022 12 31

szerződése megkötve 2021.06.11-én (Best-Vill 200 Kft.) , a kivitelezési feladat a

Malom és Sport utcák kivitelezési szerződésében szerepel. A Sport utca és

Malom utca kivitelezésre a közbeszerzési eljárás 2021.07.08-án került kiírásra.

A Malom utca közbeszerzési eljárásának bontása 2021.08.06-án megtörtént.

Fedezethiány miatt KT döntés született az ügyben 166/2021 (VIII.23).

számmal, ami biztosítja a szükséges fedezetet. A közbeszerzési eljárás

összegzése 2021.08.24-én kiküldésre került, a szerződéskötési folyamat

elindult. A Sport utca közbeszerzési eljárásának bontására 2021.08.13-án

került sor, fedezethiány miatt KT döntés szükséges, a szeptemberi rendes KT

ülés tárgyalja az ügyet várhatóan. Közműkiváltási szerződések folyamatban

vannak. Az alábbi határidő-módosításokat javasoljuk.

1. pont: Légvezeték kiváltás terveztetése és kiviteleztetése, Malom utca

kivitelezés, Sport utca kivitelezés, Közmű kiváltás szerződések módosított

határidő 2022. 06.30. vízjogi engedélyeztetés 2022. 06.27-én került

érkeztetésre a Hivatalba. Kivitelezés 07.31-ig befejeződik. Végrehajtva: a 

munkák műszaki átadás-átvétele 2022. július 5-én megtörtént.

2.pont: Végrehajtva: Szerződésmódosítás 2021. június 16-án mindkét fél

részéről alá lett írva, kivitelezés elkészült.

3.pont: 2022.06.30-án a 144/2022. (VII.7.) KT-határozat jóváhagyta 2022.

december 31-ig a határidő módosítást.

Végrehajtva: A 275/2022.(XII.8.) KT-határozatnak megfelelően a Fót Város

szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2018. évre előirányzott

utcáinak terveztetésére kötött tervezői szerződés 3. számú módosítása 2022.

december 12-én mindkét Fél által aláírásra került.
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Z/106 2021  6.10 Döntés a Kisalagi temető bővítéséről  

2./ A Kisalagi temető bővítésével kapcsolatosan, a temetőterület bővítéséhez szükséges

0279/90 hrsz-ú ingatlan 10.041 m2 területrészének megvásárlását, a Fót 0279/91 hrsz-ú

ingatlan ajándékozását, és a Fót 0279/92-111 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanok

belterületbe vonását tartalmazó végleges Településrendezési szerződést megkötöm.

3./ A Kisalagi temető bővítésével kapcsolatos, Fót 0279/90 hrsz-ú ingatlan 10.041 m2-es

területrészének megvásárlásáról szóló, telekalakítással vegyes adásvételi előszerződést,

majd az abban lefektetett feltételek teljesülése esetén, a telekalakítással vegyes

adásvételi szerződést aláírom.

4./ Egyéb területfejlesztési célok elérése érdekében a Fót 0279/91 hrsz-ú ingatlan

ajándékozásáról szóló előszerződést, majd az abban lefektetett feltételek teljesülése

esetén, az ajándékozási szerződést aláírom.  

Főépítész /  

Városüzem

eltetési 

Osztály

2022 12 31

Az 1. és 2. pont, valamint a 3. és 4. pont szerinti előszerződések megkötése

határidőben megtörtént. A 3. és 4. pont alapján kötendő végleges

szerződések még nem jöttek létre, mert a változási vázrajz a földhivatali

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetési eljáráson az előzetes információk

alapján nem került jóváhagyásra, mivel jogszabályváltozás miatt az útügyi

hatóság nem adja ki az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt. 

Ezért a változási vázrajz módosítására és újra záradékolására volt szükség. A

vázrajz engedélyezése után köthetőek meg a szerződések és adható be az

átvezetésre vonatkozó kérelem.

A vázrajz záradékolása és engedélyezése megtörtént. Az engedélyezésről

szóló határozat véglegessé vált. Az ügyvédi iroda a végleges szerződés

előkészítését végzi. Annak elkészültéig és aláírásáig a határidő módosítását

kérjük 2023.03.31.-ig.  

206 2021  10.28.

Petőfi Sándor utca 6. és Kölcsey utca 3. szám 

alatt álló épületek Tájházzá minősítésének 

megindítása

Fót Város Képviselő-testülete elindítja a Fót, Kölcsey utca 3. szám alatti és a Fót, Petőfi

Sándor utca 6. szám alatt álló épületek tájházzá minősítési eljárásának folyamatát,

valamint felkéri a Polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a tájházzá

nyilvánítás feltételrendszerének való megfelelés érdekében.

Főépítész 2022 12 1

Petőfi S u 6 - végrehajtva,

Kölcsey u 3-Tájház szövetséggel való egyeztetés miatt  

határidőt kértünk 2022.12.01  - 15/2022.(I.27.) KT határozattal jóváhagyva

Az egyeztetések elhúzódnak, további határidő módosítást kérünk : 2023.06.30-

ig.

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. 

Városüzem

eltetés
2022 12 / folyamatos 30

Végrehajtás folyamatos. 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 benyújtásra kerültek 2022. május

16-án.

A Helyi gazdaságfejlesztés (TOP_Plusz-1.1.1-21) pályázat esetében a pozitív

támogatói döntés 2022. december 13-án érkezett meg, a támogatási

szerződés megkötéséhez várjuk a tervezetet a Támogatótól. A TOP_Plusz-

1.2.3-21 és a TOP_Plusz-3.3.2-21 pályázatokkal kapcsolatos döntésekről

értesítést még nem kaptunk. A TOP Plusz-3.1.3-21 és a TOP Plusz-3.3.4-21

kódszámú felhívások még nem jelentek meg.
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