
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK                         Szám: 7-13/2015. 

Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága    

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2015. június 18-án 14 óra 00 perctől a Városháza 131-es termében a Pénzügyi, Jogi 

és Rendészeti Bizottság üléséről.  

Jelen vannak: Sas Norbert elnök, Tóth Gábor, Horváth Ferenc, Kiss Zoltán, Terplán Zoltán, 

Simonits Zsolt bizottsági tagok. 

Meghívottak: Dr. Zalán Gábor jegyző, Dr. Nagy Edina aljegyző, Sőbér Aurélia 

osztályvezető, Rimányi Krisztina osztályvezető, Mezei Virág osztályvezető, Szima Andrea, 

Pócza Zoltán, Plechl Tibor, Radanovits Jánosné jegyzőkönyvvezető. 

 
 

14. számú napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató az ipari parkról, fejlesztési lehetőségek 

  

Tóth Gábor kérdezi, hogy 2014. január 30-ig el készült-e a szerződés szerinti munka, és 

benyújtásra került-e a Nemzetgazdasági Minisztériumba. 

Dr. Zalán Gábor elmondja, hogy az előterjesztő nincs jelen, a kérdéseket el fogják küldeni 

neki, amelyekre a Képviselő-testületi ülésen válaszolni fog. Tudomása szerint a pályázati 

anyag nem lett benyújtva az NGM-be. 

Tóth Gábor válaszokat vár arra vonatkozóan, hogyan fizethettek ki úgy 5.048.250,-Ft, hogy 

a szerződéses kötelem nem teljesült. Hogy írhatta alá a teljesítésigazolást a polgármester, 

miért lett kifizetve, ki a felelős. Kifogásolja, hogy a pályázati anyagban olyan vállalkozások is 

szerepelnek, amelyeknek nemhogy foglalkoztatottjuk nincs, de nem is találhatók a tervezett 

Ipari Park környékén, valamint nem volt meg minden partner hozzájáruló nyilatkozata sem. A 

pályázatban az ötödik év végére 10 foglalkoztató szerepel 350 fő foglalkoztatottal - a 

Wienerberger Zrt-t nem számítva, nem írták alá a nyilatkozatot -, jelenleg 35 fő a 

foglalkoztatottak száma. Tájékoztatja a bizottságot, hogy közérdekű adatkéréssel fordul a 

jegyzőhöz a tervezett ipari parkkal kapcsolatos szerződések, kifizetések tekintetében, 

amelyben pontról-pontra kéri a teljesítés bizonylatait jegyző által hitelesítve, ugyanígy a 

Vállalkozói Inkubátorházzal kapcsolatban is. 
 

A bizottsági elnök, szavazásra bocsátja az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, melynek 

eredménye: 5 igen, 1 nem. 

 

89/2015.(VI. 18.) számú határozat 

 

Kőszeg Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Jurisics Ipari Part – Kőszeg, Ipari Park cím pályázat és 

Vállalkozói Inkubátorház megvalósítása a Kőszegi Ipari Parkban projektek állásáról szóló 

beszámolót fogadja el. 

 

Felelős: Sas Norbert bizottsági elnök a képviselő-testület elé terjesztésért 

Határidő: a képviselő-testületi ülés időpontja 

 

Sas Norbert bizottsági elnök megköszöni mindenki jelenlétét és az ülést 15 óra 35 perckor 

berekeszti. 



 

 

 

……………………………………………..         ……………………………………………... 

               Sas Norbert – elnök                                              bizottsági tag       


