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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Rónay-kúria tetőterében, a „Rónay család emlékezete” kiállítás működtetéséhez szükséges a 

nyitvatartási idő és a belépőjegyek árának meghatározása. 

A TOP forrásból megvalósított pályázat pályázati Felhívása rendelkezik a kötelező 

nyitvatartásról, mely szerint: „A támogatott létesítményeknek egész évben, de legalább az év 

270 napján nyitva kell tartaniuk. Továbbá az adott turisztikai attrakció főszezonjában heti 5 

napon, naponta min. 8 órában kötelező a nyitvatartás, a szünnap nem eshet szombatra, 

vasárnapra és ünnepnapra (kivéve december 25. és január 1.)” A turisztikai főszezon május-

augusztus hónapok között határozható meg. Ennek figyelembevételével a kiállítás tervezett 

nyitvatartási ideje: 

- január, február: zárva, de előzetes bejelentkezés alapján a kiállítás megtekinthető 

- március, április, szeptember, október, november, december: a Könyvtár 

nyitvatartási idejében, telefonos igény esetén a kiállítótér kinyit    

- május, június, július, augusztus: nincs állandó felügyelet, telefonon jelzett igény alap-  

ján megy át a könyvtári dolgozó: szerda - szombat: 8.00. – 16.00  

                                                      vasárnap: 10.00. – 18.00.    

                 

A belépőjegyek árának meghatározásakor a lehető legalacsonyabb összegre törekedtünk, 

emellett a helyi lakosság esetében még kedvezményesebb ár kialakítását is terveztük.  

A tervezett jegyárak:  

- Alapár: 500 Ft/fő 

- Nyugdíjas, gyermek (6-18 év): 250 Ft/fő 

- Családi jegy (2 felnőtt és 2-4 gyerek): 1000 Ft 

- Kiszombori felnőtt, gyerek: 200 Ft/fő 

- 0-6 éves korig: ingyenes 

 
 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését 

meghozni. 
 

Kiszombor, 2019. június 20. 
 

       Tisztelettel: 
 

          Szegvári Ernőné 

             polgármester 
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HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rónay 

család emlékezete” kiállítás nyitvatartási idejének és a belépőjegyek árainak meghatározása  

tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

A Képviselő-testület a „Rónay család emlékezete” kiállítás nyitvatartási idejét és a 

belépőjegyek árait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A kiállítás nyitvatartási ideje: 

- január, február: zárva, de előzetes bejelentkezés alapján a kiállítás megtekinthető, 

- március, április, szeptember, október, november, december: a Könyvtár 

nyitvatartási idejében, telefonon jelzett igény esetén a kiállítótér kinyit, 

- május, június, július, augusztus: nincs állandó felügyelet, telefonon jelzett igény 

alapján megy át a könyvtári dolgozó: szerda - szombat: 8.00. – 16.00  

                                                            vasárnap: 10.00. – 18.00.    

2. Belépőjegy árak:  

- Alapár: 500 Ft/fő 

- Nyugdíjas, gyermek (6-18 év): 250 Ft/fő 

- Családi jegy (2 felnőtt és 2-4 gyerek): 1000 Ft 

- Kiszombori felnőtt, gyerek: 200 Ft/fő 

- 0-6 éves korig: ingyenes 

 

A határozatról értesül: 

- Szegvári Ernőné polgármester 

- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 

- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 

- Közművelődési Könyvtár 

- Irattár 

 


