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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2023. február 2. napján (csütörtökön) 7 órakor a Városháza tárgyalójában (9241 

Jánossomorja, Szabadság utca 39.) megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)  

 

Lőrincz György: Köszöntötte a megjelenteket a képviselő-testület rendkívüli ülésén. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiszen Molnár Gábor és dr. Mihályi 

Zsuzsanna képviselő kivételével minden képviselő-testületi tag jelen van. Molnár Gábor és dr. 

Mihályi Zsuzsanna képviselők távolmaradásukat előzetesen bejelentették. Ismertette a 

képviselő-testületi ülés napirendjét a meghívónak megfelelően. Megkérdezte a képviselő-

testület tagjait, hogy van-e módosító indítványuk, kiegészítésük. 

Módosító indítvány, kiegészítés nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a napirend elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.2.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő napirendet fogadta el: 

1./ Megbízási szerződés úszómesteri feladatok ellátása 
 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

1./ Megbízási szerződés úszómesteri feladatok ellátása – 3. melléklet 

 

Lőrincz György: Elmondta, hogy 1./ napirendi pont a megbízási szerződés úszómesteri 

feladatok ellátására, melyet a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

előzetesen nem tárgyalt meg, így dönteni kell arról, hogy a képviselő-testület a bizottság 

véleménye nélkül tárgyalja.  

 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel az ügyrendi javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II.2.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 1./ napirendi 

pontot a Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleménye nélkül 

kívánja tárgyalni. 
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Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: azonnal 

Lőrincz György: Elmondta, hogy a Városi Sportuszodában megbízási szerződéssel 

foglalkoztatott úszómester kérte megbízási szerződésének megszüntetését. Ezt követően 

hirdetést tettünk közzé, megfelelő képesítéssel rendelkező jelentkező hiányában Horváth 

Dániel képviselő, a Humánpolitikai Bizottság Elnöke vállalta az uszodamesteri feladatok 

ellátását. Horváth Dániel képviselő aktívan részt vesz a helyi sportéletben, mint sportoló és 

példát mutat, mint pedagógus. Javaslom, hogy az Önkormányzat kössön megbízási szerződést 

bruttó 3.240 Ft/óra díjazással a Városi Sportuszoda nyitvatartásának időtartamára.  

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a megbízási szerződéssel kapcsolatos javaslatot. 

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II.2.) Kt. 

határozata 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy megbízási 

szerződést köt Horváth Dániel képviselővel az alábbi feltétekkel: 

1) A megbízó megbízza a megnevezettet a Városi Sportuszodában uszodamesteri 

feladatok ellátásával.  

 

2) Az 1) pontban foglalt feladatok ellátásáért bruttó 3.240 Ft/óra díjazást állapít meg. 

 

3) A megbízási szerződés a Városi Sportuszoda nyitvatartásának időtartamra jön létre. 

 

4) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést megkösse, valamint a 

szükséges szakképesítés megszerzéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős  Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2023. február 3. 

 

 

Lőrincz György polgármester 7 óra 30 perckor berekesztette a képviselő-testület ülését. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 
 

 


