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Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 373/2012. (XII. 14.) sz. határozatának 2. pontja értelmében az
önkormányzati bérleményben lévő MÁV sporttelep területén 2013. december 31-ig
térítésmentes használatot biztosít a nevelési-oktatási intézmények sportcélú
tevékenységeihez és rendezvényeihez.
„A nemzeti nevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 27§ (11) bekezdése
értelmében „az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatás azon osztályaiban, ahol
közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal
rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló
kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által
kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.”
A mindennapos testnevelés bevezetésére 2012. szeptember 1-jétől kezdődően került
sor a nevelési-oktatási intézmények első, ötödik és kilencedik évfolyamain, majd ezt
követően felmenő rendszerben a többi évfolyamon is megszervezésre kerül, s a
2015/16-os tanév elejétől már valamennyi évfolyamon biztosított lesz a heti öt
testnevelés óra. Azonban fontos hangsúlyoznunk, hogy az oktatási intézmények
fenntartása átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Társuláshoz. Innentől kezdve
Dombóvár Város Önkormányzatának nem kötelessége, hogy térítésmentesen biztosítsa
a létesítmény használatát a dombóvári nevelési-oktatási intézmények számára
sportcélú tevékenységeik és rendezvényeik lebonyolításához.
A DVMSE sporttelep ügyvezetőjének tájékoztatása alapján jelenleg az Apáczai
Oktatási Központ Középiskolája veszi igénybe heti öt alkalommal a létesítményt a
testnevelés órák megtartásához, valamint az intézmény közbiztonsági szakirányának
részét képező karate oktatás lebonyolításához. A létesítményvezető elmondása alapján
jelenleg nem érzékelhető a magasabb kihasználtságból eredő változás, viszont ha
fokozatosan újabb évfolyamokon kell biztosítani a heti öt testnevelés óra meglétét,
akkor jelentősebb igénybevétellel, s ezáltal magasabb rezsiköltséggel kell számolni.
Javaslom, hogy a fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület módosítsa a a
szóban forgó határozatot, s 2013. szeptember 1-től a sportingatlant igénybe vevő
nevelési-oktatási intézmények részére is az általános díjtételek alapján biztosítson
létesítmény használatot.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 373/2012. (XII. 14.)
számú határozatának 2. pontját visszavonja.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat által bérelt dombóvári, 1890 hrsz.-ú,
természetben Dombóvár, Gyenis Antal u. 18. szám alatti sportingatlan területén
a 2012/13-as tanév végéig biztosít térítésmentes használatot a nevelési-oktatási
intézmények sportcélú tevékenységeihez és rendezvényeihez, 2013. szeptember
1. napjától a KLIK által fenntartott oktatási intézmények is bérleti díj fizetésére
kötelezettek.
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