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Tóth Gábor önkormányzati képviselő 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző úr  

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 

9730 Kőszeg, Jurisich tér 8.  

 

Tisztelt Jegyző Úr! 

 

Köszönöm a 2015. június 29-én részemre 481-8/2015 ügyiratszámú átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben részletezett dokumentumokat.  Észrevételeimet, további kérdéseimet az 

alábbiakban, mindkét szerződés vonatkozásában pontokba szedve jutattom el Önhöz: 

 

- Kőszeg Város Önkormányzata és a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. között a Kőszegi 

Ipari parkban megvalósítandó Vállalkozói Inkubátorház koncepció tervének 

elkészítése tárgyú, 2013. december 20-án létrejött vállalkozási szerződéssel és 

elkészített koncepcióval kapcsolatosan az alábbiakról kérek tájékoztatást: 

o A teljesítés igazolás szerint a vállalkozó a fejlesztési koncepciót magas 

színvonalon készítette el. Az Ön által megküldött szerződési íven a jogtanácsos 

nyilatkozata szerint: „A koncepció terv szerződésben előírt tartalmát nem 

tudtam véleményezni”. Mi az oka ennek? Tájékoztatom, hogy a szerződési 

íven nem szerepel dátum, így annak kelte nem megállapítható.  

o A vállalkozási szerződés 1. pontja részletesen felsorolja a koncepció terv 

tartalomjegyzékének tartalmát.  A vállalkozói inkubátorház tervek a beépítési 

vázlatterv és látványterv, a koncepció terv, az építési dokumentáció és a 

beépítési és homlokzati látványtervek kerültek felsorolásra. Az Ön által hiteles 

másolatként átadott dokumentáció  ezeket hiányosan vagy nem  tartalmazza.  

o A pályázati kiírás dokumentációja szerint az eredeti példány fedlapján egy „E” 

jelzésnek kell szerepelnie. Az Ön által 2015. június 23-án „A másolat a 

vállalkozó benyújtott példánnyal megegyezik” mondattal és aláírással ellátott 

példány ezek szerint vagy formailag hibás vagy az Önkormányzatnál fellelhető 

példány nem eredeti. Kérem tájékoztasson, hogy van-e eredeti példánya a fent 

nevezett Vállalkozói Inkubátorház koncepció pályázati anyagról.  

o Plechl Tibor képviselő úr által feltett kérdések bennem is felmerültek:  Az 

önkormányzat és a Nemzeti Ipari park fejlesztő Zrt. között létrejött 2013. 

decemberében megkötött vállalkozási szerződés, mely a Kőszegi Ipari Parkban 

megvalósítandó Vállalkozói Inkubátorház koncepció tervének elkészítésére 

vonatkozik, a szerződés 1. pontjában szereplő tartalommal a szerződés 2. 

pontja szerinti módon átadta-e a vállalkozó az önkormányzatnak a 

dokumentációt? A dokumentáció mikor érkezett meg milyen számon iktatták? 
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- A szerződésben szereplő, elkészítendő építési tervek engedélyezésére mikor 

került sor? 

- Mely hatóság engedélyezte? 

- Ezen dokumentáció milyen iktató szám alatt található a hivatal 

nyilvántartásában? 

- A fejlesztési koncepció műszaki leírás részében hiányoznak a statikai 

számítások, a helyiséglista,  a tűzvédelmi leírások. A tervek közül a 

helyszínrajz nem része az átadott dokumentációnak. Hivatlvezetőként kérem 

szíves válaszát, hogy tervezői nyilatkozatok, aláírás, tervezési jogosultság 

igazolása nélkül tekinthető-e tervrajznak a beadott anyag.  

- Amennyiben valamely a fenti két szerződésben szereplő,  dokumentációk 

közül nem található vagy nem lelhető fel a Kőszegi Önkormányzati hivatalban 

akkor kérem Jegyző Úrat hogy ezt számomra egyértelműen / hivatalunkban a 

fenti dokumentum nem található megjegyzéssel/ jelezze! 

 

- Kőszeg Város Önkormányzata és a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. között a Kőszegi 

Ipari Park cím pályázati dokumentációjának elkészítése tárgyú, 2013. december 20-án 

létrejött vállalkozási szerződéssel és elkészített, beadott pályázati anyaggal 

kapcsolatosan az alábbiakról kérek tájékoztatást: 

o A pályázati kiírás dokumentációja szerint az eredeti példány fedlapján egy „E” 

jelzésnek kell szerepelnie. Az Ön által 2015. június 23-án „A másolat a 

vállalkozó által benyújtott példánnyal megegyezik” mondattal és aláírással 

ellátott példány ezek szerint vagy formailag hibás vagy az Önkormányzatnál 

fellelhető példány nem eredeti. Kérem tájékoztasson, hogy van-e eredeti 

példánya a fent nevezett Ipari Park cím pályázati anyagról.  

o Az Ön által 2015. június 23-án „A másolat a Vállalkozó által benyújtott 

példánnyal megegyezik” megjegyzéssel és aláírással ellátott dokumentum 

hiányos. Én az eredeti, beadott pályázati anyag hiteles másolatát kértem Öntől. 

Érvényes aláírás nélkül beadott pályázat?   

o A pályázat „A” melléklete hiányzik. Kérem, csatolja az eredetileg beadott 

mellékleteket hivatalos másolatban. 

o A pályázat „B” melléklete B/3 pontja a földhivatal által kiadott hiteles 

térképmásolat, amely az ipari park valamennyi területét tartalmazza, színes 

kontúrral jelezve a törzs-, valamint a fejlesztési területet. A térképmásolatokat 

a Szombathelyi Körzeti Földhivatal fejlécével Szeley Tamás úr aláírásával 

2008. július 09-én 13:38 ill. 13:39-kor adták ki. Érvényes melléklet lehet-e egy 

hat éves térképmásolat? 

o A pályázat „C” melléklet C/1 pontjában és a pályázati adatlap 3. pontjában 

felsoroltak között különbségek vannak.  Csatolásra került a 2869/5 hrsz  és 

2869/6, 2869/7 , 2869/13, 2869/19, 2869/20, 2869/22, 2869/23, 2869/24, 

2869/25, 2869/26,2869/27, 2869/28, 2869/29,2869/30, 2871, 2872, 2874, 2886 

terület tulajdoni lapja, a törzs- ill. fejlesztési terület felsorolásban azonban nem 

található. A fejlesztési ill. törzsterület felsorolásban szerepel, azonban a 
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tulajdoni lapok között nem a 0117/1, 0117/5, 2869/16, 2878 hrsz-ek. A 

pályázati anyagot a hivatal munkatársai ellenőrizték? Hogy állítható így ki 

magas szakmai színvonalról szóló teljesítésigazolás? 

o A pályázat „C” melléklet C/2 pontja teljes egészében hiányzik. Kérem a 

beadott nyilatkozatok hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen.  

o A pályázat „C” melléklet C/3 pontja teljes egészében hiányzik. Kérem a 

beadott dokumentumok hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen.  

o A pályázat „D” melléklet D/1 pontja a fedlap állításával ellentétben térkép-és 

munkarészek másolatát nem tartalmazza. Az Ön által átadott anyag a D/1 pont 

második pontjában olvasható határozat másolat hitelesített példányát nem 

tartalmazza. Kérem a beadott eredeti anyagban szereplő dokumentumok 

hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen. 

o A pályázat „D” melléklet D/2 pontja teljes egészében hiányzik. Kérem a 

beadott dokumentumok hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen illetve 

nyilatkozatát, hogy a pályázó (Kőszeg Város Önkormányzata)kért-e a ilyen 

elvi engedélyt a területileg illetékes Földhivataltól.  Kérem szíves válaszát, 

hogy a beadott 2008. június 10-i, Huber László polgármester által aláírt 9254-

36/2008 ügyiratszámú átminősítési kérelemre és a szintén beadott 2008. július 

8-i, Huber László polgármester által aláírt 9254-47/2008 ügyiratszámú 

átminősítési kérelemre milyen válasz született az illetékes földhivataltól, 

milyen ügyiratszámon iktatták azt, meddig volt érvényes a kiadott kérelem és 

miért nem a kiírásnak megfelelő dokumentumot csatolták.  

o A pályázati anyagban szerepel egy Kőszeg Város Jegyzője által 2008. június 

27-én kiadott kivonat a városi képviselő-testület 2008. június 26-i ülésének 

jegyzőkönyvéből, melyben Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő 

testülete támogatja az Alpok Ipari Park – Kőszeg létesítését és felhatalmazza a 

polgármestert az Ipari Park cím pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat 

kiadására. A pályázaton Jurisics Miklós Ipari Park Kőszeg szerepel, 2014. 

januári dátummal. Kérem szíves nyilatkozatát, hogy  Kőszeg Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete mely határozatával támogatta a Jurisics 

Ipari Park létrehozását. Kérem mellékelje a határozatot hiteles másolatban.   

o A pályázat „E” melléklet E/6 pontja hiányzik. Kérem a beadott dokumentumok 

hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen. 

o A pályázat „G” melléklet G/1 és G/3 pontja hiányzik. Kérem a beadott 

dokumentumok hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen. 

o A pályázat „H” melléklete hiányzik. Kérem a beadott dokumentumok hivatalos 

másolatát megküldeni szíveskedjen illetve nyilatkozatát, hogy a pályázathoz 

kapcsolódóan a mai nappal bezárólag készült-e ilyen közokirat.  

o A pályázat „J” melléklete hiányzik. Az Ipari Park cím pályázati feltételek 

között szerepel a pályázati díj befizetése a pályázat benyújtásakor (a Nemzeti 

Ipari Park Fejlesztő Zrt-vel kötött  szerződés szerint 2014. január 30-ig!) és a 

pályázati díj befizetésének igazolása a banki terhelési értesítő hitelesített 

másolatával vagy az átutalást végrehajtó bank igazolásával.  

A pályázati díj befizetésének igazolása az átadott dokumentációban IPC-2014 
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pályázat néven feltüntetett pályázati dokumentáció kötelező melléklete, ezt 

azonban a nekem másolatban átadott pályázati anyag nem tartalmazza.  

Kérem szíves írásos nyilatkozatát, hogy az Ipari Park cím pályázattal 

kapcsolatosan Kőszeg Város Önkormányzata a fenti dokumentumokkal 

rendelkezik-e. Elutalásra került-e a kiírásban szereplő pályázati összeg,  a 

kifizetés szükségességét ki igazolta, milyen költségvetési forrásból történt a 

kifizetése, szerepel-e ezen tétel Kőszeg Város Önkormányzata 2014. évi 

zárszámadásában, a kifizetésről milyen dokumentum áll rendelkezésre (pl. 

beérkező számla a Nemzetgazdasági Minisztériumtól). Kérem, hogy fenti 

dokumentumokat hiánytalanul, a befizetés igazolásával megküldeni 

szíveskedjen, egyben nyilatkozzon, hogy az Ön által szolgáltatott 

dokumentumok és a beadott pályázati dokumentációban szereplő adatok 

megegyeznek. 

o A pályázat „Függelékek” része hiányzik. Kérem a beadott dokumentumok 

hivatalos másolatát megküldeni szíveskedjen. 

o Mint ismeretes, 2013. december 20-án Kőszeg Város Önkormányzata és a 

Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt között létrejött a Kőszegi Ipari Park cím 

pályázati dokumentációjának elkészítése a Nemzetgazdasági Minisztérium 

kiírása szerinti vállalkozási szerződés. Kérlek küldje meg a Nemzetgazdasági 

Minisztérium a pályázat benyújtásakor hatályos, a vállalkozási szerződésben is 

említett pályázati kiírását és a kapcsolódó dokumentumokat (pl. kitöltési 

útmutató, kötelező mellékletek listája, pályázati kiírás, útmutató stb.).  

További adatkéréseim az ügyben: 

- Kérem, szíveskedjen hitelesített másolatban megküldeni részemre Kőszeg Város 

Önkormányzata által beadott IPC-2014 pályázat pályázati felhívását, a kapcsolódó 

útmutatóval és űrlapokkal együtt. Mivel a pályázó Kőszeg Város Önkormányzata, így 

joggal feltételezem, hogy rendelkezésre áll azon felhívás és útmutató ami alapján 

benyújtásra került a pályázat. 

- Kérem, tájékoztasson, hogy a pályázat kiírója és a pályázó között a pályázat 

benyújtását követően (legkésőbb 2014. január 30 – szerződés szerint) milyen 

dokumentumok (pályázat befogadása, elutasítása, hiánypótlásra való felszólítás stb.) 

születtek, azok mikor érkeztek, milyen ügyirat/iktatószámon kerültek iktatásra 

Hivatalában. Ezekről hitelesített másolatot kérek. Az ezen dokumentumokra adott 

válaszaikat, akár nyomtatott, akár elektronikus formában is történtek kérem hitelesített 

másolatban megküldeni szíveskedjen.  

- A Vas Népe 2015. június 25-i  Kőszeg: Nincs hűtlen kezelés cikkében hivatkozott Dr. 

Nagy Ádám NGM Minisztériumi Főosztályvezető-helyettes által írt levél hitelesített 

másolatát kérem legyen szíves megküldeni.  

- Kérem, szíveskedjen a pályázat Nemzetgazdasági Minisztériumhoz való 

benyújtásának napját megküldeni részemre, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt 

(pl. iktatószám, érkeztető pecsét stb.) 
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- Kérem, szíveskedjen a pályázat befogadásáról szóló dokumentumokat, határozatokat, 

visszaigazolásokat megküldeni részemre 

- Kérem, szíveskedjen a pályázatot elbíráló ülés jegyzőkönyvét és határozatát 

megküldeni részemre.  

- Kérem szíveskedjen a pályázó és a minisztérium közötti, a pályázat benyújtását követő 

összes levelezés másolatát megküldeni szíveskedjen. 

- Kérem szíveskedjen megküldeni részemre a pályázattal kapcsolatban azon 

dokumentumokat, amelyekben a Minisztérium a pályázót hiánypótlásra szólított fel. 

- Kérem szíves válaszát arra vonatkozólag, hogy a benyújtott pályázatnak van-e 

elbírálási határideje, ha van az mikor járt le.  

- Kérem szíves válaszát, hogy a pályázatot készítő vállalkozó – a szerződés tartalmának 

megfelelő számú eredeti, másolati és digitális dokumentációt átadott-e. 

 

Kőszeg, 2015. június 30. 

 

 

Szíves válaszát várva,  

 

Tisztelettel: 

 

 

Tóth Gábor  

önkormányzati képviselő

   

   

   

   

   

   

   

   


