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

___________________________________________________________________________ 
Üsz: 22-162/2010. Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat levele  
  a Rónay-kastéllyal kapcsolatban 
     Mell.:  1 pld. levél 
 
       
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
          Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Csongrád Megyei Önkormányzat nevében eljárva Ádok János és Vízhányó Ferenc – 
mindketten a Csongrád Megyei Közgyőlés alelnökei – mellékelt közös levelükben 
tájékoztattak arról, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat vezetése részérıl szakmai 
érdeklıdés mutatkozik a Rónay-kastély közös önkormányzati hasznosítására, önkormányzati 
alapfeladatok támogatása céljából. 
 
Álláspontjuk szerint leginkább a pályázati lehetıségek kihasználása terén nyílhat 
együttmőködési lehetıség önkormányzataink között, elsısorban múzeumi, illetve levéltári 
logisztikai tevékenységek Kiszomborra történı telepítésével állami és/vagy EU-s források 
bevonásával. 
 
Az alelnök urak kérik, hogy amennyiben fenti célokkal egyetértünk, jelezzük feléjük és 
körvonalazzuk az együttmőködés feltételeit, jellemzıit. 
 
Mint ismeretes, a Rónay-kastély ez irányú hasznosításával kapcsolatban már többször 
tárgyaltunk a Megyei Önkormányzat képviselıivel és Képviselı-testületünknek eddig is az 
volt az álláspontja, hogy a kastélynak egy múzeumi, illetve levéltári célú hasznosításával 
egyet tudna érteni.  
 
Tekintettel arra, hogy a kastély felújításának költsége jelentısen meghaladja anyagi 
lehetıségeinket, az csak együttmőködéssel és támogatási források bevonásával lehetséges.  
Együttmőködésünk feltételeit azonban csak a konkrét pályázati feltételek ismertében, a 
tervezett projekt paramétereinek függvényében tudjuk meghatározni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelı döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2010. december 13.   

Tisztelettel: 
        Szegvári Ernıné 
           polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Csongrád 
Megyei Önkormányzat levele a Rónay-kastéllyal kapcsolatban tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete örömmel veszi tudomásul, 
hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat vezetése részérıl szakmai érdeklıdés mutatkozik a 
kiszombori Rónay-kastély közös önkormányzati hasznosítására, önkormányzati alapfeladatok 
támogatása céljából. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete elviekben egyetért azzal, 
hogy a Rónay-kastély felújítása és hasznosítása céljából a pályázati lehetıségek kihasználása 
terén a jövıben együttmőködjön a Csongrád Megyei Önkormányzattal, elsısorban múzeumi, 
illetve levéltári logisztikai tevékenységek Kiszomborra történı telepítésével állami és/vagy 
EU-s források bevonásával, tekintettel arra, hogy a kastély felújításának költségei jelentısen 
meghaladják önkormányzatunk anyagi lehetıségeit. 
 
A Képviselı-testület az együttmőködés feltételeit, egyéb jellemzıit azonban csak a konkrét – 
a Rónay-kastély felújítására és hasznosítására vonatkozó - pályázati feltételek ismertében, a 
tervezett projekt paramétereinek függvényében tudja meghatározni 
 
 
A határozatról értesítést kap: 

- Csongrád Megyei Önkormányzat 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı  
- Irattár 



 


