
A Rónay-sírkert helyreállításával kapcsolatos összefoglaló 
 
 
2004. február 19.: Előterjesztés Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének arról, hogy a 

Kiszombor, 888 hrsz-on lévő 5890 m2 területű, „kivett temető” művelési ágú Rónay-kripta és környéke 
rendezettségének fenntartása érdekében az önkormányzat mindent megtett, ennek ellenére azt 
ismeretlen személyek rendszeresen megrongálták és feldúlták. Az önkormányzat szűkös költségvetése 
nem teszi lehetővé, hogy saját forrásból kerüljön a kripta helyreállításra, valamint a rendezetlen 
tulajdoni viszonyok miatt pályázni sem tud a felújításra. A tulajdoni lap szerint az utolsó bejegyzés az 
ingatlanra 1927-ben történt, ekkor ismeretlen helyen tartózkodó örökösök kerültek bejegyzésre. A Ptk. 
121. § (1) bekezdésére és 122. §-ára hivatkozással az előterjesztés javaslatot tesz arra, hogy az 
önkormányzat elbirtoklás jogcímen tulajdonjogot szerezzen az ingatlanon.  

 

2004. február 24.: A képviselő-testület a 86/2004. (II. 24.) KKÖT határozatával kezdeményezte, hogy 
elbirtoklás jogcímen a 888 hrsz-ú, 5890 m2 területű „kivett temető” megnevezésű ingatlan Kiszombor 
Község Önkormányzata tulajdonába kerüljön, valamint felhatalmazta Szegvári Ernőné polgármestert, 
hogy a Makó Városi Bírósághoz keresetet nyújtson be tulajdonjog megállapítása iránt, és a perben 
képviselje az önkormányzatot. 
A képviselő-testület a 87/2004. (II. 24.) KKÖT határozatával arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal SAPARD Programjához a „Falufejlesztés és felújítás, a 
vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése támogatása” címen meghirdetett célok 
megvalósítása érdekében a kiszombori köztemető részeként, a község történelmi építészeti emléke, a 
Rónay család kriptái és a Kálvária domb felújítása, műemlék jellegű kegyeleti hely kialakítása céljából.  

 

2004. április 27.: A képviselő-testület a 194/2004. (IV. 27.) KKÖT határozatával ismét döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a SAPARD Programban a Rónay család kriptái és a Kálvária domb felújítására.  

 

2004. május 5.: Kiszombor Község Önkormányzatának képviseletében Szegvári Ernőné polgármester a Ptk. 
121. § (1) bekezdése, valamint 122. §-a alapján ismeretlen tulajdonos ellen elbirtoklás címén 
tulajdonjog megállapítása iránti keresetet nyújtott be a Makói Városi Bírósághoz. A hiteles tulajdoni 
lap szerint az ingatlan tulajdonosai Rónay Imre, Rónay Gyula és Blaskovich Péterné Rónay Magdolna 
1/3-1/3-1/3 arányban. Nevezettek ismeretlen helyen tartózkodnak. A tulajdoni lapon további bejegyzés 
nem szerepel. Mivel az ingatlan magántulajdonban van, az 1990. évi LXV. tv. 107. §-a alapján nem 
került önkormányzati tulajdonba. A földhivatal az önkormányzat javára a tulajdonjogot azon jogerős 
bírósági ítélet alapján jegyezheti be, amely szerint az önkormányzat elbirtokolta a területet. Az 
elbirtoklás indokaként a keresetben rögzítésre került, hogy 1986. óta először a Kiszombori 
Nagyközségi Tanács, majd a jogutód Kiszombor Község Önkormányzata folyamatosan birtokolta az 
ingatlant, a sírok feldúlását követően a Tanács a holttesteket, koporsókat, csontokat visszahelyezte a 
kripta sírhelyeibe, emellet a kriptát kitakarította, gondozta, védte a területet. Az önkormányzat a terület 
gondozása és az épület karbantartása mellett gondoskodik a kegyeleti jog megőrzéséről is. Az 
elbirtoklás tényének igazolására tanúként kérte meghallgatni P. A. és K. A. kiszombori lakosokat.  

 

2004. május 6.: A képviselő-testület a 210/2004. (V. 6.) határozatával megbízta Gyuricsek Tibor tervezőt, 
hogy készítse el a Rónay kripta és Kálvária domb felújítása, kegyeleti emlékhely kialakítása 
elképzelésre vonatkozó felmérési tervet, melyre tervezési díjként 100 e Ft összeget biztosított.  

 

2004. június 8.: A Makói Város Bíróság az elbirtoklás címén tulajdonjog megállapítása iránti keresetet az 
1.P.20.117/2004/11. számú ítéletével elutasította. Az elutasító ítélet indokolása szerint a terület 
gondozás nem jelenti a dolog sajátjakénti szakadatlan birtoklását figyelemmel arra, hogy a felperes 
elismerte, hogy a temető területén köztemetés nem történt, ezért a keresetet alaptalannak találta. 

 

2004. június 29.: Az önkormányzat fellebbezést nyújtott be a Makói Város Bíróság ítélete ellen a Csongrád 
Megyei Bírósághoz. Az indokolás a Makói Városi Bírósághoz benyújtott keresetben lévő 
információkon túl tartalmazza, hogy K. A. és P. A. tanúk egybehangzóan igazolták, hogy Kiszombor 
Község Önkormányzata és jogelődje a Kiszombori Nagyközségi Tanács 1986. óta folyamatosan 
birtokolja az ingatlant. Az önkormányzat álláspontja szerint a kriptában lévő sírok feldúlása után a 
holttestek visszahelyezése újratemetésnek számít akkor is, ha azok már mumifikálódtak, vagy a 
csontokat szétszórták, és azok visszahelyezése nem külön szertartás keretében történt, viszont a 



kegyeleti jog betartásával végezték el az újratemetést. További indokok, hogy az önkormányzat 
tulajdonában és kezelésében van a 887 hrsz-ú, 5 ha 1432 m2 alapterületű Kiszombor, Óbébai u. 54. 
szám alatti temető, amely közvetlenül a keresettel érintett ingatlan mellett van, ténylegesen azonban a 
két ingatlan egymástól nincs elhatárolva, továbbá az önkormányzat tulajdonát képezi a műemlék 
Rónay-kastély, a Rónay-kúria és a hozzájuk tartozó gazdasági épületek. A 888 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosai ismeretlen helyen tartózkodnak. Az ingatlant az önkormányzat és jogelődje is 15 éven 
keresztül szakadatlanul sajátjaként birtokolta, ez idő alatt a Rónay család leszármazottai nem 
jelentkeztek olyan szándékkal, hogy az ingatlan birtokába kívánnak lépni. Az önkormányzat törekszik 
műemlékei, és helyi védettségű területei, épületei felújítására, állagmegóvására, ezt azonban saját 
forrásból nem, csak pályázatok benyújtásával, a pályázaton nyert összegek segítségével tudja 
megvalósítani. A Rónay kripta még leromlott állapotában is a község egyik kiemelkedő szépségű 
építménye, ezért az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a felújítására, viszont ez a tisztázatlan 
tulajdonjogi viszony miatt nem lehetséges. Még élő örököst, tulajdonost nem sikerült felkutatni, ezért 
a pályázathoz tulajdonosi hozzájárulást nem tudott az önkormányzat beszerezni. Tekintettel arra, hogy 
az önkormányzat részt kíván venni a SAPARD Programban meghirdetett pályázaton a Rónay kripták, 
Kálvária domb kegyeleti hely felújítása céljából, és a pályázathoz csatolni kell a tulajdonjog, illetve a 
tulajdonosi hozzájárulás igazolását, Kiszombor Község Önkormányzata képviseletében Szegvári 
Ernőné polgármester soron kívüli eljárás lefolytatását, és a 888 hrsz-ú ingatlanra Kiszombor Község 
Önkormányzata tulajdonjogának megállapítását kérte a bíróságtól.  

 

2004. augusztus 4.: A képviselő-testület a 362/2004. (VIII. 04.) KKÖT. határozatával akként döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Fölművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Programjának a „Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének 
megőrzése támogatására címen meghirdetett célra, mely pályázat a Rónay-sírkert rekonstrukciójára 
nyújt fedezetet.  
A képviselő-testület a 363/2004. (VIII. 04.) KKÖT. határozatával döntött a pályázatban megjelölt 
önerő biztosításáról.  

 

2004. október 6.: A Csongrád Megyei Bíróság az 1.Pf.21.261/2004/3. végzésével az első fokon eljárt bíróság 
ítéletét hatályon kívül helyezte és a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Az 
ítélet elleni fellebbezést pedig alaptalannak minősítette. Az elsőfokú bíróság súlyos eljárási szabályt 
sértett, amikor hirdetményi kézbesítést és idézést rendelt el, valamint ügygondnokot rendelt ki. A 
felperes az alpereseket mint élő személyeket jelölte meg azzal, hogy azok ismeretlen helyen 
tartózkodnak, ezt azonban valószínűsítenie kellett volna. A bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a 
hirdetményi kézbesítés elrendelése alapjául szolgáló ok megfelelően valószínűsített-e. Az elsőfokú 
eljárás során a felperes semmiféle bizonyítékot nem csatolt annak valószínűsítésére, hogy a 
hirdetményi kézbesítés jogszabályi feltételei fennállnak, ezért a hirdetményi kézbesítésnek, valamint 
ügygondnok kirendelésének nem lett volna helye. Ugyanakkor a peradatokból megállapítható, hogy az 
alperesként megjelölt személyek valószínűleg már nem is élnek, mivel a becsatolt tulajdoni lap szerint 
1927-ben örökölték meg az ingatlant, ezért valószínű, hogy a felperes már elhunyt személyek ellen 
nyújtotta be keresetét. A megismételt eljárásban az első fokon eljáró bíróságnak fel kell hívnia a 
felperes figyelmét a hirdetményi kézbesítés alapjául szolgáló ok valószínűsítésére, e körben a 
bizonyítékok becsatolására, bizonyítási indítványok előterjesztésére. Mivel a perben ismeretlen 
személy sem szerepelhet, amennyiben az alperesek elhunytak, azok ismeretlen örökösei ellen sem 
folytatható le az eljárás. Ebben az esetben a felperes kérheti hagyatéki eljárás lefolytatását, illetve 
öröklési bizonyítvány kiállítását, melynek eredményeként módjában áll az örökösök személyének 
tisztázása, végső esetben a Magyar Állam a szükségképpeni törvényes örökös. 

 

2004. október 30.: A Makói Városi Bíróság az 1.P.20.563/2004/3. sorszámú végzésével felhívja Kiszombor 
Község Önkormányzatát, mint felperest, hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül az ismeretlen 
helyen tartózkodó alperesek vonatkozásában a hirdetmény kézbesítés alapjául szolgáló okot 
valószínűsítse, és e vonatkozásban csatolja be bizonyítékait.  

 

2004. november 11.: A képviselő-testületi ülésen Dr. Morvai Márta jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet 
a bírósági ítéletről, valamint a végzésekről. Szegvári Ernőné polgármester elmondta, hogy amíg nem 
talál az önkormányzat tulajdonost, addig nem tudja felújítani a kriptát, mivel csak akkor tud a felújítás 



érdekében pályázni, ha azt az önkormányzat használatába adják. A képviselő-testület a 462/2004. (XI. 
11.) KKÖT. határozata szerint Kiszombor Nagyközség Önkormányzata időközben felvette a 
kapcsolatot az ismert oldalági leszármazottakkal, akik nem tudják, hogy az 1927-ben megnevezett 
örökösöknek milyen fokban leszármazói, a kriptával nem óhajtottak foglalkozni, mivel külföldön 
élnek. A területet továbbra is az önkormányzat gondozza, ezért a bírósági eljárást nem folytatja, tartja 
a kapcsolatot az ismert leszármazókkal.  

 

2009. február 10.: Néhai Blaskovits Péterné szül. Rónay Magdolna póthagyatéki ügyében eljárás 
kezdeményezése Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalnál tekintettel arra, hogy Kiszombor község területén rendezetlen ingatlan tulajdon maradt a 
888. hrsz. alatt, melynek tulajdon rendezése szükséges. Az ingatlan tulajdonosai: Rónay Imre, Rónay 
Gyula, Blaskovich Péterné Rónay Magdolna  

 

2009. február 24.: A Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya adó- és 
értékbizonyítványt kért az Óbébai u. 56. 888. hrsz-ú ingatlanra. 

 

2009. március 2.: A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal tájékoztatása arról, hogy a tulajdoni lapon szereplő Rónay Gyula és Rónay Imre örökösök 
nélkül hunytak el.  

 

2009. március 6.: Adó- és értékbizonyítvány: a 888 hrsz-ú temető ingatlan egészének értéke 270.000,- Ft, 
1/3-ad része 90.000,- Ft. 

 

2009. december 8.: Dr. Rokolya Gábor budapesti közjegyző pót-hagyatékátadó végzéssel a Kiszombor, 
belterület 888 hrsz-ú, 6775 Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatti „kivett temető” megnevezésű 
ingatlannak a Blaskovich Péterné Rónay Magdolna tulajdonaként nyilvántartott 1/3 hányadát 90.000,- 
Ft értékben a Magyar Állam (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) törvényes örökösnek adja 
át.  

 

2010. október 20.: Értesítés arról, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Védési Igazgatósága 
megindította a Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatt, 888 hrsz-ú ingatlan (Rónay-sírkert) egyed 
műemléki védetté nyilvánítási eljárását. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke a védetté 
nyilvánítási javaslat támogatása mellett döntött, és a műemléki védetté nyilvánítást kimondó rendelet 
kiadására tett javaslatot a nemzeti erőforrás miniszterének.  

 

2011. február 9.: Néhai Rónay Gyula póthagyatéki eljárása lefolytatásának kezdeményezése a Szeged 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál. 
Néhai Rónay Imre póthagyatéki eljárása lefolytatásának kezdeményezése a derekegyházi Községi 
Polgármesteri Hivatalnál. 

 

2011. augusztus 25.: Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű 
területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 52/2011. (VIII.25.) 
NEFMI rendelet a 102. § (1) bekezdésével műemlékké nyilvánította a Kiszombor, Óbébai u. 56. szám 
alatti, 888 hrsz-ú ingatlant. – Ez viszont az ingatlan-nyilvántartásban nem került átvezetésre 

 

2012. október 10.: Kiszombor, belterület 888 hrsz-ú, Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatti kivett temető 
tulajdoni lap szerinti tulajdonosai:  
- 1/3 Magyar Állam – 2010.01.18. 
- 2/3 Magyar Állam – 2011.09.05. 

 

2015. november 30.: A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöke 
véleményt kért a Kiszombor, Óbébai u. 56. ingatlan műemléki védettségének megszüntetése tárgyában. 

 

2016. január 26.: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2016. (I. 26.) KNÖT 
határozatával nem javasolta a Kiszombor, Óbébai u. 56. szám alatti (hrsz.: 888) ingatlan műemléki 
védettségének megszüntetését.  

 

2016. február 4.: Szegvári Ernőné polgármester vélemény-nyilatkozata:  
- a sírkert védettségének megszüntetését nem javaslom, 
- amennyiben a védettség megszűnik, úgy nincs lehetőség az eredeti állapot visszaállítására károsodás 
esetén, 



- az épületegyüttest kegyeleti helyként tartjuk számon, 
- a további védetté nyilvánítás mellett az itt lakók emlékében tovább megmarad a Rónay család, 
- a bontási tiltás megszűnik, 
- mivel a tulajdonjog nem az önkormányzaté, így nincs lehetőség pályázati források bevonására.  

 

2016. november 29.: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 254/2016. (XI. 29.) 
KNÖT határozatával döntött arról, hogy a Rónay családnak az önkormányzati temetőrészben lévő 
síremlékeinek helyreállításával egyetért, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy ezen síremlékek 
helyreállítási munkálatairól és várható költségeiről egyeztessen sírkőkészítő szakemberrel, és az erről 
szóló tájékoztatást terjessze be a Képviselő-testület ülésére. 

 

2017. március 28.: A képviselő-testület a 63/2017. (III. 28.) KNÖT határozatával a Rónay család 
síremlékeinek helyreállításáról szóló tájékoztatást elfogadta és tudomásul vette annak ismeretében, 
hogy a sírkőkészítő szakember a helyreállítási munkálatok várható költségeiről csak az érintett 
síremlékek megbontását követően tud árajánlatot adni. Továbbá felkérte Szegvári Ernőné 
polgármestert, hogy a munkálatok megkezdése előtt tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
balesetveszély elkerülése érdekében a Rónay család síremlékeinek, illetve valamennyi 
balesetveszélyes síremlék elfektetésével kapcsolatban, továbbá a Rónay család síremlékeinek 
helyreállítására vonatkozó árajánlatról szóló tájékoztatást terjessze be a Képviselő-testület ülésére. 

 

2017. május 30.: A síremlékek helyreállítására vonatkozóan Kalász Sándor (6900 Makó, Aradi u. 64.) műkő- 
és betonáru-készítő ev. bruttó 1.567.180,- Ft összegre adott árajánlatot. A képviselő-testület a 86/2017. 
(V. 30.) KNÖT határozatával a munkák elvégzésére legfeljebb bruttó 1.567.180,- Ft összeget biztosít 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalékkeret terhére. Az árajánlat és műszaki leírás 
ismertében felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a síremlékek helyreállítására vonatkozóan a 
Beszerzések lebonyolításának szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) III.1.b) pontja alapján 
szerezzen be további árajánlatokat, hogy legalább 3 árajánlat álljon rendelkezésre, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szabályzat III.7. pontja alapján a legkedvezőbb árajánlatot tevő 
ajánlattevőtől rendelje meg a munkálatok elvégzését legfeljebb bruttó 1.567.180,- Ft összeg ellenében. 
– A kivitelezés összesen bruttó 1.567.180,- Ft összegben valósult meg.  

 

2019. március 17.: Sipos György építész tájékoztatása a kiszombori Rónay-sírkertről:  
2016-ban a sírkert helyreállítására a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős 
Helyettes Államtitkára, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Örökségvédelmi Hatósága 
kötelezést adott ki. Ezt követően az MNV Zrt. a sírkertben az elvadult növényzetet kiírtatta, a kriptákat 
lezárták, majd az ott nyugvó Rónay család földi maradványait exhumálták. A koporsókból kiemelt, és 
exhum-ládákban elhelyezett csontokat – a helyreállítás idejére – a kübekházi temető kápolnába 
elszállították.  
2017-ben elkészültek a helyreállítás kivitelezési költségei, amely magába foglalta az egyes épületek 
külső és belső helyreállítását, a belső berendezések és díszes koporsók, a kálvária kápolna körüli 
stációk, a sírkert, a kerítés, valamint a vízelvezető árok rendbetételét. A tételes tervezői költségvetés 
szerint a kivitelezés várható költsége bruttó 122 Mft. A közbeszerzéssel meghirdetett munkára beadott 
kivitelezői árajánlatok ettől jelentősen eltérő, 200 milliós nagyságrendű árat szabtak meg, így az akkori 
eljárás meghiúsult.  
2018-ban az MNV Zrt. a hatósági kötelezés teljesítése érdekében kérte a tervek átdolgozását, egyrészt 
a költségek mérséklése, másrészt az ütemezett megvalósítás érdekében. A tervek az örökségvédelmi 
hatóság egyetértésével a következők szerint lettek megbontva: 
- I. ütem: épületek külső állagmegóvása, a kerítés helyreállítása, tereprendezés – tervezett bruttó 

költség 80 Mft, 
- II. ütem: épületek belső helyreállítása, annak érdekében, hogy az exhum-ládák a helyükre 

kerüljenek, a sírkert előtti akácfasor, és szikkasztóárok rendbetétele – tervezett bruttó költség 17 
Mft,  

- III. ütem: stációk helyreállítása, a sírkert kertészeti munkái – tervezett bruttó költség 14 Mft,  
- Berendezési tárgyak: közöttük a 21 db fémkoporsó rendbetétele, külön fejezetben szerepelnek – 

tervezett bruttó költség 34 Mft. 



Az újra kiadott tervezői költségvetések összesítése alapján a teljes helyreállítása költsége 2019-es 
árszinten bruttó 145 Mft. Az ütemezett megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás még nem indult 
el.  

 

2019. március 19.: Közreműködés kérése dr. Lázár János országgyűlési képviselőtől, hogy a Rónay-sírkert 
felújításának mindhárom üteme megvalósulhasson, mivel a bruttó 145 millió Ft tervezői költségvetési 
miatt, a piaci árakat is figyelembe véve, elképzelhető, hogy csak az I-II. ütem valósulhatna meg.  

 

2019. május 14.: Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter arról 
tájékoztatta dr. Lázár János országgyűlési képviselő urat, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
a felújítás műszaki tartalmát felülvizsgálta, a felújítás mértékével és ütemezésével összefüggésben 
jelenleg is folynak az egyeztetések. A tárgyi beruházás megvalósításával párhuzamosan azonban azt is 
fontosnak tartja, hogy a sírkert felújítást követő fenntartása is – mint a hatékony vagyongazdálkodás 
feltétele – megfelelően biztosított legyen. Ezért kéri országgyűlési képviselő úr közbenjárását aziránt, 
hogy az önkormányzat kezdeményezze a sírkert felújított állapotában történő ingyenes tulajdonba, 
vagy ingyenes használatba vételét, biztosítva ezzel a sírkert látogathatóvá tételét és megfelelő 
állapotban történő megőrzését.  

 

2019. május 23.: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jelezte, hogy amennyiben az ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásának feltételei adottak, úgy kérelmüket a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően az MNV Zrt. részére kell előterjeszteni. Ha az ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
átruházása nem nyer támogatást, úgy lehetőség van a tulajdonjog ellenérték fejében történő 
megszerzésére. Az ingatlan vagyonkezelésbe adása csak kivételesen támogatható, amennyiben 
közfeladat hiányában nincs lehetőség az ingyenes tulajdonba adásra, illetve a versenyeztetés mellőzése 
mellett az állami tulajdonú ingatlanok használatba adására.  

 

2019. május 28.: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2019. (VI. 28.) 
KNÖT határozatával a Rónay-sírkerttel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette, továbbá kifejezte 
azon szándékát, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő kiszombori Rónay-sírkertet (hrsz: 888) 
felújított állapotában ingyenesen önkormányzati tulajdonba kívánja venni, és a teljes felújítás 
megvalósítását követően kezdeményezni fogja, hogy a sírkert Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzatának tulajdonába kerüljön.  

 

2019. június 6.: A képviselő-testület határozata megküldésre került Bárfai-Mager Andrea nemzeti vagyon 
kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, dr. Lázár János országgyűlési képviselő, valamint az MNV 
Zrt. részére.  

 

2019. június 21.: Dr. Juhász Roland vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása – az 
MNV Zrt. tájékoztatása szerint a Kiszombor belterület, 888 hrsz-ú ingatlanon található, műemléki 
védettséget élvező Rónay-sírkert rossz állapota miatt örökségvédelmi hatósági kötelezés van 
érvényben, melynek kötelezettje az MNV Zrt. A felújítás-helyreállítási munkák kivitelezőjére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van. A műemléki helyreállításra 
vonatkozó kötelezés határideje 2020. június 30. napjáig meghosszabbításra került, erre tekintettel 
jelenleg az ingyenes tulajdonba adásról szóló döntés meghozatala nem időszerű. Ezért kérte, hogy az 
önkormányzat a tulajdonba vételi igényét a felújítás megvalósulását követően nyújtsa be. 

 

2019. június 24.: A helyettes államtitkár úr levelének továbbítása dr. Lázár János országgyűlési 
képviselőnek. 

 

2019. július 29.: Az MNV Zrt. tájékoztatása arról, hogy a sírkertben található kriptaépületek le vannak zárva, 
továbbá a nyitott ajtós kriptaépület esetében a külső ajtó sajnos nem zárható, mert le van szakadva, 
viszont az ajtó mögött található vasrácsos ajtó szintén lezárt állapotban van, valamint a terület 
időszakos fűnyírásáról az önkormányzat gondoskodik.  

 


