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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros Önkormányzata és a kerületi önkormányzatok 1997-ben Együttműködési
megállapodást kötöttek a feladatellátás szabályozására. A megállapodás 5.2. pontjában
olyan közoktatási feladatellátások szerepelnek, amiket saját intézményeikben a kerületi
önkormányzatok látnak el. E megállapodásban megtalálható a gyógytestnevelés ellátása
is, amit intézményeinkben el is látunk. A fővárosi önkormányzat az elmúlt évben felhívta
figyelmünket, hogy ez a kötelezettség a Csepelen működő, fővárosi fenntartású
középiskolákba járó tanulók esetében is kerületünket terheli.
Értelmezésünk, és az eddigi gyakorlat szerint az Együttműködési megállapodásban csak a
saját fenntartású intézményeinkbe járó tanulók gyógytestnevelésének ellátási
kötelezettsége szerepel, és ezt hasonlóképpen értelmezi a kerületek jelentős része is.
Tájékozódásunk szerint a Csepelen működő fővárosi fenntartású középiskolákban az
elmúlt tanévben mintegy 150 tanuló járt gyógytestnevelésre. Közülük a Kossuth Lajos
Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola 8 gyógytestnevelést igénylő
tanulóját látta el kerületi szakember, aki ezzel az általános iskolában megkezdett fejlesztés
folyamatosságát kívánta biztosítani. Egyedül a Speciális Szakiskola 29 gyógytestnevelésre
utalt tanulója volt ellátatlan, mivel a többi középiskola az ellátást saját hatáskörében,
képzett szakemberekkel megoldotta.
A jelenlegi vitás helyzet mindenképpen rendezést igényel, hiszen kerületünkben 2
főállású, heti 19-19 órában dolgozó gyógytestnevelő látja el a fejlesztésre szoruló 191
gyermeket. A fővárosi középiskolások ellátására már nem vállalkozhatnak, új státusok
kialakítására lenne szükség, de ebben az esetben is a feladatellátás megszervezése
megoldhatatlan. Az érintett középiskolák a feladatellátás finanszírozását igénylik
csupán.
Javaslom a t. Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezzük a fővárosnál az
Együttműködési megállapodás 5.2./c. pontja gyógytestnevelésre vonatkozó részének
módosítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 86.§.(3) bekezdésére (amely a feladat
átadását lehetővé teszi), illetve az Együttműködési megállapodás III./2. pontjára
hivatkozással, amely a javasolt felülvizsgálatot lehetővé teszi. A módosítási
kezdeményezésünk célja, hogy a megállapodásban egyértelműen szerepeljen, hogy a
kerületek csak a saját fenntartású közoktatási intézményekbe járó tanulók
gyógytestnevelését kötelesek ellátni.
Kérem a t. Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a határozati javaslatban
megfogalmazottak szerint kezdeményezzem az illetékes Főpolgármester-helyettesnél az
Együttműködési megállapodás módosítását, illetve annak kivihetetlensége esetén az 5.2./c.
pont azonnali felmondását a gyógytestnevelés ellátására vonatkozóan.
Budapest, 2007. január 4.
Tisztelettel

Tóth Mihály

Határozati javaslat
1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza Tóth Mihály polgármestert, hogy kezdeményezze a főváros és
kerületünk között 1997-ben megkötött Együttműködési megállapodás 5.2./c.
pontjának módosítását. A módosítás célja, hogy a gyógytestnevelési feladatok
ellátásának kötelezettsége csak a kerületünk által fenntartott közoktatási
intézménybe járó tanulók esetében legyen önkormányzatunk kötelezettsége.
Amennyiben a módosítás bármilyen okra hivatkozással meghiúsul, a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 5.2/c. pontja
gyógytestnevelés ellátására vonatkozó részének azonnali felmondására.
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.

