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Tisztelt Társulási Tanács! 

A Lengyeltótiban működő Csalogány Tanuszoda létesítésével Lengyeltóti Város 
Önkormányzata a Tanuszoda közcélú igénybevételének biztosításával egyidejűleg vállalta a 
Pogányvölgyi Kistérség óvodáiba és általános iskolásaiba járó gyermekek és tanulók számára 
a Tanuszoda tanórai keretekben szervezett ingyenes úszásoktatását. 

Ennek megfelelően a Tanuszodát a Kincsem Óvoda és a hácsi Napsugár Óvoda 
nagycsoportos óvodásai, valamint a Pogányvölgyi Kistérség települései közül a Lengyeltóti, 
Buzsák, Somogyvámos, Somogyvár és Szőlősgyörök településeken működő általános iskolák 
tanulói órarendszerű oktatás keretében veszik igénybe. 

A Tanuszoda éves működtetéséhez szükséges 55 millió forintot teljes egészében Lengyeltóti 
Város Önkormányzata biztosítja. Ez az összeg tartalmazza azoknak a személyi és tárgyi 
feltételeknek a költségeit is, melyek az órarendszerű úszásoktatással kapcsolatos 
üzemeltetéshez szükségesek (pl. úszómester, gépész, oktatási segédeszközök, takarító 
személyzet). A Tanuszoda az uszoda rendeltetésszerű működéséhez, közcélú 
igénybevételéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. Nem feladata azonban 
az órarendszerű úszásoktatáshoz szükséges oktatót (testnevelő tanárt) biztosítani. 

A tanuszodai úszásoktatást tarthatja minden ilyen irányú jogosítvánnyal rendelkező nem 
pedagógus szakember is. Ha a foglalkozás az órarendben szereplő testnevelési óra keretében 
történik, a testnevelő tanár aktív közreműködése kötelező, ami lehet felügyelet, kiegészítő 
foglakozás, egyéb módon történő segítségadás az oktatónak és a tanulóknak. 

Az órarendszerű úszásoktatásban – a testnevelő tanárokon kívül – jelenleg heti 18 órában 
részt vesz Ányos Szilvia szakoktató, a Csalogány Tanuszoda Kft. ügyvezetője is, az alábbi 
heti órabeosztás szerint: 

    Havi óraszám x óradíj 
 Lengyeltóti: általános iskola 1-2-3. osztály 6 óra 24 óra x 1.268 Ft = 30.432 Ft 
 Somogyvár: általános iskola 1-2-3-4. osztály 4 óra 16 óra x 1.268 Ft = 20.288 Ft 
 Somogyvámos: általános iskola 1-2-3-4. osztály 2 óra 8 óra x 1.268 Ft = 10.144 Ft 
 Szőlősgyörök: általános iskola 1-2. osztály 1 óra 4 óra x 1.268 Ft = 5.072 Ft 
 Buzsák általános iskola 4. osztály 1 óra 4 óra x 1.268 Ft = 5.072 Ft 
 Lengyeltóti: óvoda nagycsoport 3 óra 12 óra x 1.268 Ft = 15.216 Ft 

Hács: óvoda nagycsoport 1 óra 4 óra x 1.268 Ft = 5.072 Ft 

 Összesen:  18 óra/hét 72 óra x 1.268 Ft = 91.296 Ft 
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Ányos Szilvia 1 órára jutó bérköltsége: 1.268 Ft 

Az úszásoktató bérköltségén felül költségként jelentkezik az évente biztosított munkaruha 
(úszóruházat, papucs), valamint az úszásoktatáshoz szükséges oktatási segédeszközök 
vásárlása és pótlása. 

A Fodor András Általános Iskola és Óvoda fenntartója a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás. Az egyes feladatellátási helyeken keletkező költségek az óvodát illetve általános 
iskolát működtető önkormányzatokat terhelik. Így ezen önkormányzatok finanszírozzák az 
tanórai úszásoktatáson résztvevő pedagógus bérét is. 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a jövőben nem tudja átvállalni Ányos Szilvia szakoktató 
testnevelés óra keretében folytatott úszásoktatói tevékenységéhez kapcsolódó bérköltségek 
finanszírozását. Az ügyvezető szakoktatói feladatellátása egyben jelentős mértékben 
megnehezíti az ügyvezetői feladatok ellátását. A tanóra keretében szervezett úszásoktatást 
tartó szakember bérezését az intézményt működtető önkormányzatnak kell biztosítania. 
Amennyiben valamelyik óvoda vagy általános iskola továbbra is igényli szakoktató 
közreműködését, az ezzel járó bérköltségeket az intézményt működtető önkormányzatnak kell 
felvállalnia. 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fodor András 
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézményben 
jogviszonnyal rendelkező gyermekek és tanulók részére a Csalogány 
Tanuszodában órarendszerű keretek között szervezett úszásoktatás személyi 
feltételeit ………………………………..-tól az alábbiak szerint határozza meg: 

A tanóra keretében a gyermekek és tanulók részére szervezett úszásoktatást tartó 
szakember (pedagógus, szakoktató) bérezéséről az óvodát illetve általános iskolát 
működtető önkormányzat gondoskodik. 

 
Felelős: Zsombok Lajos elnök 
Határid ő: …………………… 
 
Lengyeltóti, 2011. március 3. 
 
 

Zsombok Lajos 
elnök 

 
 
Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 
referens jegyző 


