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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. július 13-i rendkívüli ülésén elfogadott 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 

 

147/2022. Napirendi pont felvétele, zárt ülés elrendelése.     2. 

 

148/2022. A Gotthárd - Therm –Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének ellátása.  2. 

 

149/2022. TOP csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztés költségei.   2. 

 

150/2022. Farkasfa – Huszászi patak tervezési költségei..     3. 

 

151/2022. Városrészi nap finanszírozása.       3. 

 

152/2022. Szentgotthárdi VSE – labdarúgó szakosztályának kérelme.   3. 

 

153/2022. Javaslat a polgármester jutalmazására.      3. 

 

154/2022. A Gotthárd-Therm Kft. kérelme .      4. 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

HATÁROZATOK: 

 

 

147/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a napirendet elfogadja 

azzal, hogy sürgősséggel felveszi a nyílt 

napirendek közé a „A Gotthárd-Therm Kft. 

kérelme.”, a zárt napirendek közé a „A 

Gotthárd - Therm –Fürdő és 

Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói 

munkakörének ellátása.” - című 

előterjesztést.  

 

 

148/2022. számú képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő–

testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Nagy Gergely, a Gotthárd–Therm 

Kft. ügyvezetőjének a Gotthárd-

Therm Fürdő és Idegenforgalmi 

Szolgáltató Kft.-vel, mint 

munkáltatóval 2021. szeptember 1. 

napjától létrejött munkaviszonya 

2022. szeptember 30. 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 Nagy Gergely 

ügyvezetőt ügyvezetői státuszából 

2022. szeptember 30. napjával, mint 

utolsó nappal visszahívja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Huszár Gábor 

polgármester 

 

2. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő–

testülete az Előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti pályázatot írja ki 

az önkormányzat 100 %-os 

tulajdonát képező Gotthárd–Therm 

Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének 

betöltésére azzal, hogy  

- a pályázati kiírásban szerepeltetni 

kell, hogy a munkaszerződés 

megkötésére a törvény szerinti 

próbaidővel kerül sor,  

- a pályázati feltételek között 

szerepeljen a szakirányú 

végzettség és szakképesítés, 

- a pályázat benyújtásának 

határideje 2022. augusztus 31. 

legyen, 

- a pályázati felhívás tartalmát 

előzetesen a Magyar 

Fürdőszövetséggel 

véleményeztetni kell, 

- pályázati felhívást az 

önkormányzat internetes 

felületein, valamint a St. 

Gotthárd Spa & Wellness fürdő 

honlapján közzé kell tenni.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor 

polgármester 

 

 

149/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

1. Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-

00030 azonosítószámú, 

„Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető 

rendszer fejlesztése” című projekt 

megvalósításához szükséges saját 

forrást - a V/35/2021. számú 

határozatban a projektben kívül, a 

Szentgotthárd-Máriaújfalu városrész 

járda felújítására megítélt költségen 

felül – legfeljebb 18.235.320,- Ft 

mértékig biztosítja a költségvetési 

tartalék terhére.  
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2. A Képviselő-testülete egyetért azzal, 

hogy az 1. pontban meghatározott 

pályázati projekt keretében – a 

végleges költségek ismeretében - 

igénylést nyújtson be az Irányító 

Hatósághoz a felmerülő 

költségnövekmény fedezetének 

biztosítása érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

                 Kovács Ágnes pénzügyi 

vezető 

                 dr. Gábor László, Önk. és 

Térségi Erőforrások v. 

 

 

150/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő–testülete a Farkasfa városrészen 

átfolyó Huszászi patak település 

belterületének teljes szakaszát érintő, 

vízjogi létesítési engedélyezési terv 

készítésére kért ajánlatban megjelölt 

költségeket részben átvállalja és az 

Előkészítő munkákhoz 600.000,- Ft + ÁFA 

összeget, az Előzetes vizsgálati 

dokumentáció készítésére 1.700.000,- Ft + 

ÁFA összeget elkülönít a vízfolyást kezelő 

Nyugat–Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

részére. Fedezete: költségvetési tartalék. 

 

Határidő: a közlésre azonnal 

Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
 

151/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Farkasfa Városrészi 

Önkormányzata részére a 2022. évi 

városrészi nap rendezvény költségeihez – 

méltányolva a városrészi önkormányzat 

vezetőjének kérelmében írt szempontokat – 

285.000,- Ft támogatást biztosít a 

költségvetési tartalék terhére.   

 

Határidő: a felhasználásra 2022.07.31. 

Felelős : Huszár Gábor 

polgármesterpolgármester 
                Kovács Ágnes Pénzügyi vezető 

               Vörös Gábor városrészi önkorm. 

vezetője 

 

 

152/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE – 

labdarúgó szakosztályának kérelmét 

2.400.000, Ft összegben támogatja a 

költségvetési tartalék keret terhére azzal, 

hogy a támogatási szerződés megkötése 

előtt a városi sporttelep használata és 

karbantartása tekintetében egyeztetést kell 

tartani és megállapodást kell kötni a 

Szentgotthárdi VSE, az üzemeltető 

Szentgotthárdi Sport és Turisztikai 

Nonprofit Kft és a tulajdonos 

önkormányzat részvételével. A 

szerződésben további szempontok is 

meghatározhatók. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Gábor polgármester 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági 

referens 

Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

 

153/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Huszár Gábor 

foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármester részére a 2021. júniusától 

eltelt egy évben végzett eredményes 

munkája elismeréseként bruttó 5.070.000- 

Ft egyszeri jutalmat állapít meg. A jutalom 

fedezete az önkormányzat 2022. évi 

költségvetésében biztosított. 

 

Határidő: a kifizetésre 2022. július 15. 

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző  
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             Kovács Ágnes Eszter pénzügyi 

vezető         

 

154/2022. számú Képviselő-testületi 

határozat: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Gotthárd-Therm Kft. 

kérelmét megismerte és a következő 

döntést hozza: 

- a medencék takarításához 1 db 

nagyobb és 2 db kisebb porszívó 

beszerzésére mindösszesen bruttó 

5.220.000,- Ft-ot, 

- az öltözők ülőfelületeinek 

cseréjére, a dohányzóasztalok 

beszerzésére és az úszómesteri pult 

áthelyezésére bruttó 480.000,- Ft-

ot, 

- a gyógymasszázs részlegen 

megfelelő adatkezelésre alkalmas 

szoftver beszerzése bruttó 

996.000,- Ft összegben, ugyanitt 2 

db iszapsterilizáló 100 literes üst 

beszerzésére bruttó 10.033.000,- 

Ft-ot,  

- további eszközbeszerzésekre 

(fűnyírógép, címkenyomtató, 

szerszámgépek beszerzésére) bruttó 

1.000.000,- Ft-ot, 

- elektronikus iktatás kialakítására 

bruttó 2.150.000,- Ft-ot, 

- az adóügyi nyomtatók cseréjére (6 

db) bruttó 3.672.840,- Ft-ot. 

 

Az adóügyi nyomtatók cseréjének fedezete 

a költségvetésben szereplő működési 

kölcsön, a többi költség fedezete az 

önkormányzat költségvetési tartaléka. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Huszár Gábor polgármester 

         Kovács Ágnes pénzügyi vezető  

 

 

 


