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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A SASIP-5 Kft. (6775 Kiszombor, Makói u. 6., képv.: Baranyi Sándor) kérelmet nyújtott be 
arra vonatkozóan, hogy a Kiszombor, Móricz Zs. u. 1. szám alatti, 1446/2 hrsz-ú, műemléki 
védettség alatt lévő Rónay-kastély toronyépületének bástyáin az internetszolgáltatást biztosító 
antennarendszert elhelyezhesse, ami összesen 4 db 6,5 cm széles és 33 cm magasságú 
fémszerkezetet, és a bástyák falainak takarásában összesen 4 db 14 cm átmérőjű, kör alakú 
antennát jelent, melynek színe megegyezne az épület jelenlegi színével. 
 
Mivel az ingatlan műemléki védettség alatt áll, a szolgáltató kérését és a telepítésre vonatkozó 
bejelentést 2020. január 13. napján kelt levelünkkel megküldtük a Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának.  
 
Amennyiben a műemlékvédelmi hatóság a kérelemben foglalt bejelentést tudomásul veszi, és 
ellene kifogást nem emel, úgy az antennák elhelyezéséhez szükséges Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának, mint az ingatlan tulajdonosának a hozzájárulása.  
 
A hozzájárulás megadását követően az internetszolgáltatóval az épületrész fenti célra történő 
használatára bérleti szerződést szükséges kötni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését meghozni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2020. január 13.  
 
       Tisztelettel: 
 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a SASIP-5 Kft. 
kérelme tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselő-testület akként határoz, hogy a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának előírásainak figyelembevételével hozzájárul ahhoz, 
hogy a Kiszombor, Móricz Zs. u. 1. szám alatti, 1446/2 hrsz-ú, műemléki védettség alatt lévő 
Rónay-kastély toronyépületének bástyáin a SASIP-5 Kft. (6775 Kiszombor, Makói u. 6., képv.: 
Baranyi Sándor) internetszolgáltatást biztosító antennarendszert helyezzen el.  
 
A Képviselő-testület felkéri Szegvári Ernőné polgármestert az internetszolgáltatás Rónay-
kastély toronyépületéről történő biztosításához szükséges antennarendszer elhelyezésére és 
működtetésére vonatkozó bérleti szerződés előkészítésére, és annak a Képviselő-testület 
műemlékvédelmi hatóság véleményének kézhezvételét követő soron következő ülésére történő 
beterjesztésére.  
 
 
A határozatról értesül: 
- SASIP-5 Kft. - 6775 Kiszombor, Makói u. 6., képv.: Baranyi Sándor 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 

  



 

  



 


