
Összefoglaló
A szentgotthárdi barokk templom felújításáról

A  Szentgotthárdi  Római  Katolikus  Egyházközség,  Szentgotthárd  Város 
Önkormányzatával egyeztetve három ütemből álló felújítási programtervet dolgozott 
ki  az  országos  műemléki  védettség  alatt  álló  Szentgotthárdi  barokk  templom 
állagmegóvására és rekonstrukciójára.

2006. március:
• A  Szentgotthárdi  Római  Katolikus  Egyházközség  és  az  Önkormányzat 

képviselői március 24-én a Plébánia tanácstermében tartott sajtótájékoztatón 
adtak először hírt a sajtó és tv munkatársainak a tervezett templomfelújításról, 
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogató leveléről, az „Egyházi 
Kulturális Alap támogatásából”  9.172.000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
biztosításáról. 

2006. április:
• Támogatási igénybejelentő adatlap megküldése a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának.
• Faanyagvédelmi szakvélemény készítése Dr.  Varga Ferenc faanyagvédelmi 

szakmérnök,  egyetemi  tanár  által,  a  templom  tetőszerkezete  faanyagának 
műszaki egészségi állapotáról. (A szakvélemény készítésének a díját, 70.000 
Ft-t az Önkormányzat vállalta magára.)

2006. május:
• Építési  engedély  kérelem  benyújtása  a  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal, 

Soproni  Regionális  Irodájához  a  „Szentgotthárdi  Barokk  Templomért” 
Alapítvány által.

• Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  előterjesztésben  tájékoztatta  a 
Képviselőtestületet a tervezett beruházásról.

2006. június-július:
• Németh István okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök (Biotektúra 

Kft.)  készítette  el,  a  faanyagvédelmi  szakvélemény  alapján  minimálisan 
átdolgozott  tervdokumentációt,  melyet  az  építési  engedély  kérelem  mellé 
megküldtünk  a  KÖH  számára.  Tervezés  költsége: 600.000  FT  +  ÁFA= 
720.000 Ft. Az engedély kiadása folyamatban van. 

• A  műszaki  ellenőrzési,  lebonyolítási  feladatok  ellátására,  valamint  a 
közbeszerzési  eljárásban  való  közreműködésre  vonatkozóan  ajánlatokat 
kértünk. A legkedvezőbb ajánlatot a Vasi DOLOMIT Kft. (Szombathely) tette, a 
velük  kötendő megbízási  szerződés aláírása folyamatban.  A közbeszerzési 
eljárás  kiírásával  kapcsolatos  első  egyeztetések  ekkor  történtek.  Műszaki 
ellenőrzés díja: 600.000 Ft + ÁFA= 720.000 Ft

2006. augusztus:
• Műszaki  ellenőri  megbízási  szerződés  aláírása,  közbeszerzési  eljárás 

megindítása. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció összeállítása.



• Szentgotthárd  Város  Önkormányzata,  EU  integrációs  és  gazdaságfejlesztő 
csoport előterjesztésben tájékoztatta a Képviselőtestületet a templomfelújítás 
folyamatának pillanatnyi állásáról, és a II.-III. ütem költségeinek biztosításául 
igénybe  venni  kívánt  pályázati  lehetőségről  -  „EGT  és  a  Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusról”.

• Augusztus  21-én  a  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal  kiadta  a  templom 
építési engedélyét, amely szeptember 5-én lépett hatályba.

2006. szeptember:
• A  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívása  a  Közbeszerzési  Értesítő 

szeptember 4.-i 102. számában jelent meg. A szeptember 14.-i ajánlattételi és 
bontási  határidőig  2  db  ajánlat  érkezett.  Az  ajánlatok  kiértékelését  és  a 
szeptember  18-i,  a  tárgyban  felállított  Közbeszerzési  Bizottság  döntését 
követően,  nyertes  ajánlattevőként  az  ÉPSZÖV  Zrt.,  Szombathely  került 
kihirdetésre. Vállalkozási szerződés aláírás: szeptember 22.

2006. október:
• Munkaterület átadás-átvétel: 2006. október 03.

I.  ütem  tervezett  költsége:  49.849.541  Ft (Épszöv  Zrt.  ajánlata  alapján).  Az  I. 
ütemben tervezett, elvégzendő tevékenységek (2006-2007.):

• a tetőszerkezet további szétcsúszását lassító,  stabilizáló vonóvasas statikai 
megerősítés (betonacélszerelés, acélszerkezeti kötések)

• tetőszerkezeti elemek cseréje – felújítása
• faanyagvédelem
• a tetőhéjalás cseréje a gyakori freskókban is jelentős károkat okozó beázások 

megszüntetésére
• bádogos szerkezetek és héjalás cseréje
• villámvédelem.

Felajánlások:  Tondach 50  %-os  kedvezmény  a  tetőcserépre,  Állami  Erdészeti 
Szolgálat 100 m³ faanyag, 1,8 millió Ft összegben.


