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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/12415-1/2012/IV.
Tisztelt Bizottság!
A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban található tanuszodában speciális igényű
felnőttekkel és gyermekekkel foglalkozik Deák Judit rehabilitációs gyógyúszó oktató, immáron több
éve sikeresen, nagy lelkesedéssel.
A Humán Ügyek Bizottsága 94/2012.(III. 21.) számú határozata alapján a IX. kerületi lakcímmel
rendelkező mozgáskorlátozottak, értelmi- és testi fogyatékkal élők részére térítésmentesen speciális
gyógyúszás foglalkozásokat tartottak 2012. év első félévében, melyek helyszíne a IX. kerület Lobogó
u. 1. szám alatt található tanuszoda volt.
A 2012. január 01. napjától 2012. június 15. napjáig terjedő időszakban a gyógyúszás foglalkozások
délutánonként pénteken 2 órában, szombati napokon 3 órában kerültek megtartásra.
A foglalkozásokon 15-18 fő sérült személy vett részt átlagosan, akik sokféle probléma miatt fordultak
a rehabilitációs oktatóhoz (gyermekbénulás, végtaghiány, mozgáskoordinációs zavar, Down-kór,
autizmus, bénulás).
Önkormányzatunk a 2012. január 01. napjától 2012. június 15. napjáig terjedő időszakban megvalósult
gyógyúszást a 3301. számú költségvetési sorról bruttó 384.800.-Ft-tal támogatta.
A rehabilitációs úszásoktatás kiemelt fontossága, és az ott résztvevő foglalkoztatottak folyamatos
fejlődésének fenntartása miatt továbbra is térítésmentesen javaslom a rehabilitációs gyógyúszás
tevékenységének támogatását a kerületi lakcímmel rendelkező fogyatékos személyek számára.
A rehabilitációs foglalkozások sajátossága, hogy a gyógyító tevékenység hatékonyan csak
kiscsoportos formában végezhető. A foglalkozások helyszíne továbbra is a IX. kerület Lobogó u. 1.
szám alatt található tanuszoda lenne, ami a mozgáskorlátozottak, a kerekesszékkel közlekedők
számára is jól megközelíthető.
A rehabilitációs gyógyúszás oktatáshoz a szükséges összeg a HÜB 98/2012.(III.21.) számú határozata
alapján – mely határozatban 1.200.000.- Ft-ot különített el a fent nevezett céltevékenységre - a 3143.
egyéb oktatási feladatok soron biztosított.
A rehabilitációs gyógyúszás foglalkozások költség kalkuláció 2012. október 01. és 2012. december 31.
között:
- óradíj (a 2012-es I. félévi árral azonos): 7400.-Ft/óra
- pénteken 2 órás és szombaton 3 órás foglalkozások (optimális foglalkozás szám)
- 2012. október 01 és 2012. december 31. között: 55 óra (22 nap) x 7400.-Ft = 407.000.- Ft

Kérem a Humán Ügyek Bizottságát, hogy az előterjesztés alapján hozza meg döntését.
Budapest, 2012. szeptember 26.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt,
hogy a 3143. egyéb oktatási feladatok költségvetési soron – az erre elkülönített 1.200.000.- Ft terhére
biztosítja az 55 órás rehabilitációs gyógyúszás oktatáshoz szükséges 407.000.-Ft-ot a 2012. október
01. és 2012. december 31. közötti időszakban a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium
Tanuszodájában.
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