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Tárgy: feljelentés ismeretlen tettes ellen 

hűtlen kezelés tárgyában 

 

Tisztelt Cím! 

 

Alulírott Tóth Gábor és Plechl Tibor, Kőszeg Város Önkormányzatának képviselői az alábbi bejelentést 

kívánjuk tenni.  

Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) és a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. (1055 

Budapest, Kossuth tér 13-15.) 2013. december  20-án a képviselőtestület 2013. december 19-i 

döntésének megfelelően vállalkozási szerződést kötött a Kőszegi Ipari Park cím pályázati 

dokumentációjának elkészítésére és benyújtására valamint a Kőszegi Ipari Parkban megvalósítandó 

Vállalkozói Inkubátorház koncepció tervének elkészítésére. 

Az ipari park szerződés 2. pontja szerint:  Vállalkozó az aláírásra kész állapotú dokumentációt 2 

eredeti és 3 másolati bekötött példányban, illetve CD adathordozón adja át Megbízó számára, illetve 

2014. január 30-ig benyújtja a Kőszegi Ipari Park cím pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztériumba. 

Az inkubátorház koncepcióterv szerződésének 2.) pontja szerint: Vállalkozó az aláírásra kész állapotú 

dokumentációt 2 eredeti és 3 másolati bekötött példányban, illetve CD adathordozón adja át 

Megbízó számára, illetve 2014. január 30-ig benyújtja a Kőszegi Ipari Park cím pályázatot a 

Nemzetgazdasági Minisztériumba. 

Mindkét szerződés tartalmazza a benyújtáshoz szükséges dokumentációk jegyzékét és ezen 

dokumentumok és a benyújtást tényét követő fizetési ütemezést.  

A képviselő testület 2015. június 17-én és 2015. június 18-án tartott bizottsági ülésein fenti 

szerződésekkel kapcsolatban előterjesztés került benyújtásra. Ennek kapcsán jutott tudomásunkra, 

jegyző úr és Városfejlesztési Osztályvezető asszonyhoz intézett kérdéseink alapján, hogy a 

szerződésekben foglalt teljesítés (pályázati angyag benyújtása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és 

dokumentációk elkészítése, önkormányzatnak történő átadása) nem történt meg. Ennek ellenére 

Kőszeg Város Önkormányzata a 2013. december 20-án kelt szerződés szerinti vállalkozási díjat Huber 

László polgármester úr 2014. január 30-i szerződésteljesítési igazolását követően 2014. február 5-én 



kifizette. A vállalkozói szerződés alapján kifizetett összeg 5.048.250.- Ft azaz 

ötmilliónegyvennyolcezer kettőszázötven forint az ipari park cím elnyerésére szóló pályázat esetén és 

1.587.500.- Ft azaz egymillió ötszáznyolcvanhétezer ötszáz forint. 

A fenti szerződések, teljesítési igazolások Kőszeg Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában 

(Kőszeg, Jurisics tér 8.) eredeti példányban megtalálhatók.  

Kérjük a fentiekben vázoltak alapján vizsgálatot lefolytatni szíveskedjenek, hogy a szerződés 

nemteljesülésének ellenére a kifizetések megvalósítják-e a hűtlen kezelés tényállását, ezért ki és 

milyen felelősséggel tartozik, Kőszeg Város Önkormányzatát érte-e vagyoni hátrány.  

 

Kőszeg, 2015. június 19. 

 

Tisztelettel: 

 

Plechl Tibor    Tóth Gábor 

Kőszeg, Ólmódi út 5.   Kőszeg, Kórház utca 6. 

 


