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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
          Képviselı-testülete 
 
KISZOMBOR 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 366/2010.(XII. 15.) KNÖT 
határozatában döntött arról, hogy 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. 
 
Felkértem Kis Pál László bejegyzett könyvvizsgálót, illetve dr. Ollé György ügyvédet, hogy 
pénzügyi és jogi szempontból is megvizsgálva készítsenek szakvéleményt a kastély fentiekkel 
kapcsolatos hasznosításának formái és annak tulajdonjogi következményei tárgyában.  
 
A szakvélemény jelen elıterjesztés mellékletét képezi és a hasznosítás lehetséges módjai 
közül kitér a bérlet, a kezelésbe adás, az adásvétel és a konzorciumban történı közös 
hasznosítás lehetıségére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és 
felhatalmazni arra, hogy a kastély hasznosításával kapcsolatban – fent kifejtettekre tekintettel 
– tárgyalásokat folytathassak a Csongrád Megyei Önkormányzattal.  
 
 
Kiszombor, 2011. március 21.  
 

Tisztelettel: 
        Szegvári Ernıné 
           polgármester 
 



Tárgy: Rónay-kastély hasznosítása 
 
 
____/2011.(III. 23.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Rónay-
kastély hasznosítása tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 366/2010.(XII. 15.) KNÖT 
határozatában foglaltakra tekintettel felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert arra, hogy 
a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévı Kiszombor, belterület 1446/2 
hrsz. alatt elhelyezkedı Rónay-kastély mőemlék ingatlan késıbbi múzeumi, illetve levéltári 
logisztikai célú hasznosításával kapcsolatban tárgyalásokat folytasson le a Csongrád Megyei 
Önkormányzattal.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri Szegvári Ernıné 
polgármestert arra, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzatnak a fentiekkel kapcsolatos 
konkrét álláspontjának ismeretében készítsen elıterjesztést a Képviselı-testület elé az 
álláspont megismerését követı soros testületi ülésére. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 

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



 


