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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Biztonságtechnikai és Tanácsadó Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) megkereste 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát azzal, hogy a nagyközség területén létesített 
szennyvízátemelők biztonságtechnikai eszközökkel történő védelmének megvalósításának 
engedélyezéséhez adjon tulajdonosi hozzájárulást.  
A Biztonságtechnikai és Tanácsadó Zrt. elkészítette a megvalósult szennyvízátemelők köztéri 
kamerákkal való bevédését, a térfigyelő kamerák elhelyezéséhez azonban szükség van 
könnyített szerkezetű acéloszlopok létesítésére.  
Az elhelyezendő oszlopok helye a mellékelt táblázatban és fényképeken jelölve van, 
elhelyezésük közterületen valósul meg.  
Az engedélyezési eljárás lefolytatásához Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának - mint 
az igénybe vett terület és a védett szennyvízátemelő tulajdonosának - tulajdonosi hozzájárulás 
kiadása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. szeptember 25. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
 



Tárgy: Szennyvízátemelők biztonságtechnikai védelme 
 
____/2014.(IX. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szennyvízátemelők biztonságtechnikai védelme tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint az igénybe vett 
önkormányzati terület és a védett szennyvízátemelő tulajdonosa - a Biztonságtechnikai és 
Tanácsadó Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja a 
szennyvízátemelők biztonsági eszközökkel történő védelméhez szükséges oszlopok 
elhelyezéséhez a kérelemben megjelölt helyeken. Az oszlopok elhelyezésének pontos helyét 
és magasságát a jelen határozat mellékletét képező táblázat és fényképfelvételek jelölik meg. 
 
A határozatról értesül: 
- Biztonságtechnikai és Tanácsadó Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.) 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
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Kiszombor Kiszombor K1 

46.19262 20.43656 
Jókai utcában van. Az utca és a 
vasúti sín közötti üres területen 

2 10 
hrsz. 3510 
/hidroglóbusz/ - 
engedélykérés a 
tulajdonostól Szennyvíz átemelőtől 3-4m-re kerülne oszlop 

Kiszombor Kiszombor K2 

46.18913 20.41925 
Szegedi és a Szőlő utca 
kereszteződésében 

4 7 
hrsz. 3510 
/hidroglóbusz/ - 
engedélykérés a 
tulajdonostól Szennyvíz átemelőtől 1-2m-re kerülne oszlop 

Kiszombor Kiszombor K3 

46.18891 20.42960 
Makói úton van a Mező utca 
saroktól kb. 6 m-re 

3 meglévő 
oszlop 

hrsz. 3510 
/hidroglóbusz/ - 
engedélykérés a 
tulajdonostól 

Meglévő irányítási rendszer oszlopát használnak az 
eszközök telepítésére 

Kiszombor Kiszombor K4 

46.18363 20.43068 
Ady utcában van a Porgányi és a 
Ladányi utca között 

3 8 
hrsz. 3510 
/hidroglóbusz/ - 
engedélykérés a 
tulajdonostól 

Szennyvíz átemelő közvetlen környezetébe kerülne az 
oszlop 

Kiszombor Kiszombor K5 

46.18490 20.41394 
Árpád utcában a Börcsök utcától 
kb. 70 m-re található 

2 6 
hrsz. 3510 
/hidroglóbusz/ - 
engedélykérés a 
tulajdonostól 

Szennyvíz átemelő közvetlen környezetébe kerülne az 
oszlop 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 


