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Tisztelt Képviselő-testület!

A  POTÁV  Kft.  (Szeged,  József  A.  sgt.  148/b.  ),  mint  tervező  a  ONE-TELECOM  Kft. 
(Dunakeszi, Verseny u. 8-10.) megbízásából az INVITEL Zrt. (Budaörs, Puskás T. u. 8-10.) 
üzemeltető  megkeresése  alapján  kérelmet  nyújtott  be  az  önkormányzathoz,  melyben 
tulajdonosi és útkezelői hozzájárulást kért a Kiszombor VODAFONE 4988 sz. bázisállomás, 
a kiszombori 3512 hrsz-ú ingatlanon lévő torony optikai földkábel elhelyezésének engedélyes 
tervéhez.

A  kérelemhez  a  tervező  csatolta  az  egyeztetési  jegyzőkönyvek  másolatát,  valamint  az 
érintettek adatszolgáltatásait és a terveket. 

A csatolt  tervek  szerint  a  korábban  kiépített  optikai  kábelről  történik  a  lekötés,  melynek 
nyomvonala  azzal  párhuzamosan,  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  csatlakozási  ponttól 
Szeged  felé  lévő  3498  hrsz-ú  útig  és  az  úton  a  toronyig  tart.  A  földkábel  elhelyezése  a 
terepszinttől 1,1 m mélyen történik, szilárd útburkolatú útszakaszt nem érint. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a fentiek alapján a beadványról, a tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás tárgyában a 
kérelemben foglaltak szerint dönteni szíveskedjen. 

Kiszombor, 2013. január 22.

Tisztelettel:
Szegvári Ernőné

polgármester
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HATÁROZATI  JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Vodafone 
bázisállomás optikai földkábel ellátásához tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás iránti kérelem 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Vodafone  bázisállomás 
optikai  földkábel  ellátásához  tulajdonosi  és  útkezelői  hozzájárulás  iránt  előterjesztett 
kérelemben foglaltakat figyelembe véve az önkormányzati  tulajdonú Kiszombor,  külterület 
3498 hrsz-ú „út” megnevezésű ingatlanon optikai földkábel elhelyezéséhez – a csatolt tervek 
alapján, a csatlakozási ponttól a toronyig - tulajdonosi és útkezelői hozzájárulását megadja 
azzal  a feltétellel,  hogy a kivitelezést  követően a kiépített  vezeték nyomvonalának eredeti 
állapotban  (megfelelő  tömörítés,  a  közlekedésre  alkalmas  állapot  biztosítása)  történő 
helyreállítása kerüljön elvégzésre.

A határozatról értesül:
- POTÁV Kft. Szeged, József a. sgt. 148/B.
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár


