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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor nagyközség belterületén lévő, az Önkormányzat tulajdonában álló köztemető 
mögötti területen a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint Kiszombor, Óbébai u. 56. szám 
alatti, 888 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el temető megnevezéssel a Rónay-sírkert.  
 
A sírkert tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogok gyakorlója a Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács, amely felügyeli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t.  
 
Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint a műemléki jelentőségű területté 
nyilvánításáról, illetve a műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) 
NEFMI rendelet 102. § (1) bekezdése műemlékké nyilvánítja a fent nevezett 888 hrsz-ú 
ingatlant. A (4) bekezdés szerint: „A védetté nyilvánítás célja Rónay-sírkertben álló Rónay-
sírkápolna Borzeczky-kripta és a Kálvária kápolna maradványai, továbbá a keresztút stációk 
építészeti, valamint képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.” Ezen műemléki 
védettség az ingatlan-nyilvántartásban a mai napig nincs bejegyezve.  
 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, 
Táncsics M. u. 1., képviseli: Ritoók Pál örökségvédelmi és hatósági elnökhelyettes) 
megkereste Kiszombor Nagyközség Polgármesterét, tekintettel arra, hogy a régészeti lelőhely 
és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti 
lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015. 
(III.11.) MvM rendelet 8. § (3) bekezdése szerint ki kell kérni a műemléki érték szerinti 
illetékes települési önkormányzat polgármesterének véleményét a védetté nyilvánítással 
kapcsolatban. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a 
védettség megszüntetésére irányuló eljárásra a védetté nyilvánításra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
A megkereséshez a Vagyongazdálkodási Központ mellékelte a vélemény-nyilatkozatot, 
melynek pontjaiban feltett kérdések nem minden szempontból kapcsolódnak az 
Önkormányzat jogaira vonatkozó nyilatkozattételre.  



A Polgármesteri Hivatal megkereste a Vagyongazdálkodási Központot. A telefonon történt 
megbeszélés során konkrét indokot a műemléki védelem megszüntetésével kapcsolatban nem 
tudtak megjelölni, a védelem megszüntetését nem javasolom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. január 21. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 
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____/2016.(I. 26.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a temető 
melletti sírkert műemléki védettségével kapcsolatos megkeresés tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (1014 Budapest, Táncsics M. u. 1., 
képviseli: Ritoók Pál örökségvédelmi és hatósági elnökhelyettes) megkeresésével 
kapcsolatban véleményét akként adja meg, hogy a Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatt (hrsz.: 
888) ingatlan műemléki védettségének megszüntetését nem javasolja. 
 
A határozatról értesül: 
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 



 



 


