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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
2023 2/ 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 Szerződést mindkét fél aláírta és 2023. február 22-én hatályba lépett. 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.

2021  12.16
Döntés Fót Város közigazgatási területén 2022-

2024. évben Gyepmesteri feladatok ellátásáról 

szóló vállalkozói szerződés megkötéséről

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkési a Polgármestert a szükséges

fedezetet Az Önkormányzat 2022. évi 2023. évi és 2024. évi költségvetésébe építse be. 
Gazdasági 
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2 28

2022: Végrehajtva: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 2022. február 28-án hatályba lépett és

tartalmazza az előirányzatot.

2023: Végrehajtva: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet 2023. 02 28-án hatályba lépett és

tartalmazza az előirányzatot.
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