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Tárgy:  Rehabilitációs gyógyúszás támogatása

Előterjesztő: Illyés Miklós elnök

Készítette: Illyés Miklós elnök

Előzetesen tárgyalja: 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen

Az előterjesztés rövid tartalma: 

A rehabilitációs úszásoktatás fejlesztéséhez új, speciális eszközök beszerzésére van szüksége a Deák 
Rehabilitációs  Úszóiskolának.  Az  eszközök  beszerzése  komoly  anyagi  terhet  jelent  az  úszóiskola  
számára.
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Tárgy: Rehabilitációs gyógyúszás támogatása
                                                                       

Tisztelt Bizottság!

A Weöres  Sándor  Általános  Iskola  és  Gimnáziumban  található  tanuszodában  Deák  Judit 
rehabilitációs úszóoktató speciális igényű felnőtteket és gyermekeket oktat úszásra immáron 
több év óta sikeresen, nagy lelkesedéssel.

A rehabilitációs úszásoktatás fejlesztéséhez speciális eszközök beszerzésére van szüksége a 
Deák  Rehabilitációs  Úszóiskolának,  ami  komoly  anyagi  terhet  jelent  számukra.  A 
gyógyúszást  segítő  kiegészítő  eszközök  fejlesztése  nagyban  elősegíti  a  foglalkozások 
hatékonyságát. 

Tisztelt Bizottság! A rehabilitációs úszásoktatás kiemelt fontosságú, ezért javaslom, hogy a 
3485. sz.  költségvetési  sor 2011. évi  terhére a jelen előterjesztéshez  mellékelt  kérelem és 
igazgatói ajánlás alapján támogassa 100 000 Ft összegben a sportszervásárlást.

Budapest, 2011. szeptember 7.

mellékletek:
- Deák Judit rehabilitációs úszóoktató támogatási kérelme
- Weöres Sándor Iskola igazgatójának ajánlása

Illyés Miklós s.k.
  elnök

Határozati javaslat:

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy 100.000 Ft-tal támogatja a 3485. sz. költségvetési  sor 
2011.  évi  terhére  a  rehabilitációs  úszásoktatáshoz  szükséges  eszközök  beszerzését  a  Deák 
Rehabilitációs Úszóiskola számára.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Illyés Miklós elnök
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