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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Szentgotthárd 

Szt/3771-4/2021. szám 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.július 09-én  

08:30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye:   Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal - Robert Leeb           

                                               terem. 

 

Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 

    Labritz Béla alpolgármester, 

    Kovács Márta Mária, 

 Bartakovics Andrea, 

 Dr. Haragh László, 

 Dömötör Tamás, 

 Orbán Viktor képviselők, 

 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 

Doncsecz András városüzemeltetési vezető, 

 Molnárné Melczer Vivien jkv. vezető, 

 

Igazoltan távol van: Dr. Sütő Ferenc,  

 Vörös Gábor képviselők 

 Koszár András nem képviselő alpolgármester,  

   

 

Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a rendkívüli nyílt 

Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést 

megnyitja.  

A Képviselő-testület határozatképes 7 fővel. 

 

A Képviselő-testület 7 igen –.0 tartózkodás -0 nem arányú szavazással elfogadta a napirendi 

pontot. 
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NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

A Gotthárd - Therm –Fürdő és Idegenforgalmi Szogáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 
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NAPIREND:  

 

1./ Napirendi pont: 

A Gotthárd - Therm –Fürdő és Idegenforgalmi Szogáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása. 

Előadó: Huszár Gábor polgármester 

Előterjesztés: 1. számú melléklet 

Bizottsági javaslat:  2. számú melléklet / Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság/ 

  

Huszár Gábor: A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy hogy a pályázati feltételek között a felsőfokú végzettség és 

szakképzettség helyett, egyetemi vagy főiskolai végzettség szerepeljen, angol és/vagy német 

nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga megléte szerepeljen a felhívásban. Van e kérdés 

ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 7 igen , 0 tartózkodás , 0 nem arányú szavazással az alábbi 

határozatot hozta. 

 

19/2021. számú Képviselő-testületi határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Koós Melindának, a Gotthárd – Therm Kft ügyvezetőjének  a 2020. december 21.  

napján kötött munkaszerződés alapján a Gotthárd - Therm Fürdő és Idegenforgalmi 

Szogáltató Kft.-vel, mint munkáltatóval 2021.01.01. napjától létrejött munkaviszonya 

2021. augusztus  31. napi hatállyal,  közös  megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. A 

Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert arra, hogy a 

munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 

megállapodást aláírja.  

A képviselő- testület jelen határozatának meghozatalával Koós Melinda   ügyvezetőt 

ügyvezetői státuszából 2021. augusztus 31.  napjával, mint utolsó nappal visszahívja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Előterjesztés 1. 

számú melléklete szerinti pályázatot írja ki az önkormányzat 100 %-os tulajdonát 

képező Gotthárd – Therm Kft ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésére azzal, hogy 

a pályázati feltételek között a felsőfokú végzettség és szakképzettség helyett, „egyetemi 

vagy főiskolai végzettség” szerepeljen, valamint az angol és /vagy német nyelv 

társalgási  szintű ismerete helyett „angol és/vagy német nyelvből legalább középfokú 

nyelvvizsga megléte” legyen a felhívásban. A pályázat elbírálásának határideje: a 

pályázati határidőt követő első rendes képviselő-testületi ülés helyett „A pályázat 

elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő első képviselő-testületi ülés” 

A pályázati kiírásban szerepeltetni kell, hogy a munkaszerződés megkötésére a 

törvény szerinti próbaidővel kerül sor. A pályázati felhívást  az önkormányzat 

internetes felületein valamint a St. Gotthárd Spa & Wellness fürdő honlapján  közzé 

kell tenni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
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Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülést 08:35 órakor 

bezárja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 

Polgármester           Jegyző  


