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Tisztelt Képviselő-testület!

A Kiszomborért Alapítvány és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör a 2018. szeptember 18.
napján kelt ajándékozási szerződéssel egy magánszemélytől fele-fele részben tulajdonjogot
szerzett 1 db, feltételezhetően zombori Rónay Cecíliát ábrázoló képre.
A Kiszomborért Alapítvány a 6/2018. sz. határozatával akként döntött, hogy a fenti képre
vonatkozóan megszerzett tulajdonjogát Kiszombor Nagyközség Önkormányzatára ruházza át
azzal a feltétellel, hogy a képet az Önkormányzat köteles a köz számára kiállítani, és azt
semmilyen körülmények között nem adhatja el.
A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör az 5/2018. számú határozatával szintén arról döntött,
hogy a fele részben tulajdonát képező kép tulajdonjogát átruházza Kiszombor Nagyközség
Önkormányzatára azzal feltétellel, hogy a képet az Önkormányzat nem adhatja el, és köteles
azt a köz számára elérhető helyen és módon kiállítani.
Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.)
KKÖT rendelet 10. §-a kimondja, hogy ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, azt
a képviselő-testület elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.
A felajánlott kép jelenleg restaurálásra szorul, így annak a köz számára történő kiállítására csak
a helyreállítást követően kerülhet sor. A már helyreállított kép kiállítására méltó helyszín a
Rónay-kúria felső szintje lenne, ahol a látogatók számára nyitvatartási időben megtekinthető
lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön a felajánlott kép
elfogadásáról és a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos feltételek vállalásáról.
Kiszombor, 2019. január 24.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: A Rónay Cecíliát ábrázoló kép önkormányzati tulajdonba adása
/2019. (I. 29.) KNÖT. h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rónay Cecíliát
ábrázoló kép önkormányzati tulajdonba adása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszomborért Alapítvány
és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tulajdonát ½-½ arányban képező 1 db zombori
Rónay Cecíliát ábrázoló képre (a továbbiakban: festmény) vonatkozóan – a Kiszomborért
Alapítvány a 6/2018. sz. határozatában, valamint a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
5/2018. számú határozatában foglaltak szerinti – a résztulajdonosok ingyenes
tulajdonátruházására vonatkozó felajánlását az önkormányzat vagyonáról, és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelet 10. §-ában foglaltak
alapján köszönettel elfogadja, a festmény tulajdonjogát átveszi, és az átadás feltételeként – a
hivatkozott határozatokban előírtak teljesítését – miszerint azt nem adja el és a köz számára
elérhető helyen és módon kiállítja - vállalja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert arra, hogy az
Önkormányzat tulajdonszerzésére vonatkozó megállapodást az 1. pont szerintieknek megfelelő
tartalommal aláírja.
A határozatról értesül:
- Endrész Erzsébet, a Kiszomborért Alapítvány és a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör
elnöke
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

