
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-237/2011.    Tárgy: Tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás 
       iránti kérelem a szélerımő-park közúti  
       kapcsolatának engedélyezéséhez. 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A tervezett szélerımő-park közúti kapcsolatának engedélyezéséhez tulajdonosi és kezelıi 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a tervezı CBR-TERV Kft. (1222 Budapest, Római u. 
17.; képv.: Erıs László ügyvezetı igazgató). 
 
A kérelemben foglaltak és a mellékelt tervdokumentáció szerint az önkormányzat 
tulajdonában, kezelésében lévı 05359 hrsz-ú, és a 05446 hrsz-ú utak 6,0 m szélességben való 
szilárd útburkolattal történı ellátást és a 431 j. közút 4 + 0723, 92 km, valamint az 5 + 223, 55 
km szelvényeiben való csatlakozást kérik, ez lenne a tervezett szélerımő-park közúti 
kapcsolata.  
 
Kezelıi hozzájárulást igényel a 05380/3 hrsz-ú és a 05433 hrsz-ú csatornák átereszeinek 
átépítése, meghosszabbítása.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A mellékelt tervdokumentáció alapján javaslom a kérelemben megjelölt önkormányzati utak 
és kezelésünkben lévı érintett csatornák vonatkozásában a tulajdonosi és kezelıi hozzájárulás 
megadását a tervezett szélerımő-park közúti kapcsolatának engedélyezési  eljárásához.  
 
Kiszombor, 2011. december 7. 
 
      Tisztelettel:  
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a tulajdonosi és 
kezelıi hozzájárulás iránti kérelem a szélerımő-park közúti kapcsolatának engedélyezéséhez 
tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete helyt ad a szélerımő-park 
közúti kapcsolatának engedélyezéséhez a tervezı CBR-TERV Kft. (1222 Budapest, Római u. 
17.; képv.: Erıs László ügyvezetı igazgató) által benyújtott kérelmének és a csatolt 
dokumentáció alapján a hivatkozott önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévı utak és 
csatornák tekintetében  

- tulajdonosi hozzájárulást ad a 05359 hrsz-ú és a 05446 hrsz-ú utak 6,0 m szélességben 
szilárd útburkolattal való ellátásához és a 431 j. közút 4 + 073,92 km, valamint az 5 + 
223, 55 km szelvényeiben való csatlakozáshoz, továbbá 

- kezelıi hozzájárulást ad a 05380/3 hrsz-ú és a 05433 hrsz-ú csatornák átereszeinek 
átépítéséhez, meghosszabbításához. 

 
Errıl értesül:  

- CBR-TERV Kft. 1222 Budapest, Római u. 17.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport mőszaki ügyintézı 

 


