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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                       Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ELEKTROGLOB Kft. 6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28. - alvállalkozója Ábrahám Pál 6900 
Makó, Gőzmalom u. 1/a. - megkereste Önkormányzatunkat, hogy a Kiszombor, Kör u. 77. 
számú ingatlan előtti közterületen lévő elektromos vezetékhálózatról az ingatlan új 
földkábeles csatlakozóvezeték engedélyezéséhez adjon tulajdonosi hozzájárulást.  
A kérelemben az érintett területre területhasználati engedélyt is kértek, amelyről a közterület 
használat rendjéről szóló 3/2005. (I.25.) KKÖT. rendelete rendelkezik. Az engedélyezésről a 
rendelet 3.§ -a alapján átruházott hatáskörben a polgármester - figyelemmel a tulajdonosi 
hozzájárulásról szóló döntésre – hoz határozatot. 
 
Az ELEKTROGLOB Kft. (6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28.) alvállalkozója Ábrahám Pál 
(6900 Makó, Gőzmalom u. 1/a.) kérelméhez csatolta az engedélyezési eljárás terveit, mely 
szerint az utca páros számozású oldalán lévő légvezetékről a szilárd burkolatú út alatt 
földkábel elhelyezését tervezik a Kiszombor, Kör u. 77. számú ingatlan lakóépület melletti 
területére. 
 
A Kiszombor, belterületi Kör utca 77. számú ingatlan előtti terület közterület, Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának tulajdona. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megkeresésekben foglaltakat megtárgyalni és a 
tárgyban döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2013. március 5. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
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lévő elektromos földkábel bekötéséhez 
 
_____/2013.(____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi 
hozzájárulás a Kiszombor, Kör u. 77. számú ingatlan előtti közterületen lévő elektromos 
földkábel bekötéséhez tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 
adja a Kiszombor, belterület Kör u. 77. számú ingatlan előtti közterületen elektromos 
földkábel elhelyezéséhez az alábbi kikötésekkel:  

- a szilárd burkolatú út és a járda közötti szakaszon a területet eredeti állapot szerint 
helyre kell állítani, 

- az ingatlan előtti csapadékvíz elvezető csatorna folyásfenék szintjét megváltoztatni 
nem lehet, 

- járdaburkolat átfúrással lehet a kábelt elhelyezni. 
 
A határozatról értesül:  

- ELEKTROGLOB Kft. 6600 Szentes, Juhász Gy. u. 28.  
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 


