
Az IRAM DSE 2016. 6vi szakmai beszimol6ia

Ebben az 6vben 14 diakolimpiai sportagban 244 sportol6Dk versenyzett a viirosi, megyei ds
orsziigos bajnoks6gokon. (Szokris szerint legnagyobb ldtszAmmal atldtikAban mezei futrs 6s
tdbbpr6ba -, irszisban, kisp6ly6s labdarug6sban vettiink dszt.)

A DSE sportcsoportj ai voltak:
- labdafl.igAs (5 korcsoport)
- rdplabda (2 korcsoport)
- sakk (2 csoport-kezdd 6s

halad6)
- aerobik, turisztika

A virosi diiikolimpiai versenyeken 4 els6 helyezdst, 5 mrisodik helyezest 6s 13 harmadik
helyezdst drtiink el.
A meqvei dirikolimpiai versenyeker 17 els6 hely, 17 masodik hely 6s 1 8 harmadik helyet
szereztiink.
Teriileli \ersenyen aerobik csapatunk 5.
Az orszisos dtint6kdn egy f6 6rt el l. helyezdst egydniben, ezentirl egy 2. 6s egy 3. hely
jutott m6g nektink a dobog6n.

Kiemelkedt etedmdnyeink ebben az lhbeh:
- Sz6ke Szabolcs 8.d osz6lyos tanul6 jud6ban, 50 kg-os kateg6ri6ban dirikolimpiai

bajnok lett!
- Kdt€lugrdsban szabadon vdlasztott gyakorlatrival Bozsik Hama 5.c osztalyos tanul6

3., formeci6s csapatunk 4x30 mp,es gyorsasfgiban 2. helyezettek lettek: Vdkony
Dorka, Bozsik Hanna, Porkoldb Kira.

- 5 l6s aerobic csapatunk (tagiai: Diigei Luca, Kormos Kinga, Major Panna, Simon
J6zmin, Szabados Petra) orsz6gos dirikolimpirin 5. helyezeft.

- L korcsoporios csapatunk kisp6lyris labdarug6sban a fony6dligeti orszigos diint6n a
1l. helyezdst harcolt6k ki.

Megtei bajnokaink:
- Sakkban, egydniben Pdsztor BamabAs (7.b), csapatban a IV. korcsoportos fiu

csapatunk (tagiai: Rad6cz Istviin, P6sztor Bamab6s, S6ndor M6t6, Ondok Matyes,
Kov6cs Bendegriz)

- kdtdlugr6sban Kovecs R6ka (8.d) egy€ni ijsszetettben 6s szabadon v6lasztottban, B
kateg6ri6ban, Sokvriri Melitta (4.d) egyeni dsszetettber 6s szabadon v6lasztottban, A
kateg6ri6ban, Porkol6b Kira (6.b) szabadon valasztottban, Ldszl6 Roberta (4.d)
gyorsasrigiban

- kispalyds labdamgiisban: L korcsoportos fiu csapatuDk

Kiemeldst drdemel m6g a m€gyei diAkolimpiai versenyeken el€rt 52! dobog6s helyiink.
(Tavaly ez a szim 46 volt).



A 2016-os dvben vrirosi szinten nem volt annyi dobog6s helyiink mint az el6z6 6vekben,
viszont sokkal eredmdnyesebbek voltunk a megyei dirikolimpiai v"r."ny"t"nt1titl tanutOntversengett a helyez€sek€rt dsjobb eredm6n].t is dfi el.

Evr6l dvre tapasztalhat6, hogy egFe tdbb tanul6 sportol rendszeresen kiils6
sportegyesiiletekben. A 2016-os dvben ez a szim 310-320 kiidil mozsott.

Diiiksportegyesiiletiink ebben az 6vben is r6szt vett az iskolai OTp_MOL Bozsik-programban.
A rdplabda sportag mellett kosarlabd6ban is v6ros bltisa vagyunk, kiszdlesitve az atsos
csapatokkal.
Sakk sportcsoportunlba csdkkent ugyan a l6tsziin, de eredmdnyesebbek voltunk aversenyeken.

Ebben az dvben is atadtnk a ,,szandasztjlfls Ditiksportjdirt" emlekserleget azoknak aspofiol6intnak, akik t6bb dv€n dt, tdbb sportrigban vagy a saj6t sport6g,;kban kiemetted6t
nyujtottak:

8.a: -
8.b: Fdbidn Nikolettanak
8.c: L6rincz Drinielnek, Polgar M6tenak, Iv6n Mildnnak
8.d: Sz6ke Szabolcsnak, Kovdcs R6kinak, Kecskem€ti R6bertnek

lflilliq:T:I?dlkosok kdzrit meskdszdntiik tiibb6ves, rendszeres sporuevdkenysds6t 6srovaoDr sponstkereket krvartunkl

8.a: Juhdsz Matdnak, Kocseri Zoltannak, Kardos Annrinak
8.b: Hafra Bal&snak, T6th Attildnak, porkoldb Dorinrinak, Magos Laurdnak, D6nes KatAnak8.c: Vdtonl Parriknak- Csanridy Bdlinrnak. L<ikos Gerg,;""1, C"rrl S"""e*k 

"

8.d: Seller Petr6nak, Horv6th Csabrinak

A versenyspo nipszeriisigdt d edrosi t6megspottve$en),ek tAsszemenfuen tilszdruyaljdk.

- a Tiszaligeti Napokon (218 f6) ebben az dvben a 3. helyet szereztiik meg a vdrosipontversenyben.
- A COOP-futrison iskolink 546 tanul6ja futotta le a 2,8 km_es tdvot, ahol a vii{osban 6.helyen vdgeztiink.
- A Spoftjuni6lison 66 fdvel kdpviseltetttik magunl€t.

A viirosi pontverseny dsszesites6ben 2016_ben: a dirikolimpiribal4., szabadid6sportban a 3.helyezdst dtiik el!
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A kett6s kiin'ryvitelt vezet6 €gy6b szervezet
egyszerfi sitett besziimokija 6s kiizhilznrisigi mell6klete

PK-242

2016. dv

A szervezetet nyilvanlart6 b{r6s{g megnevez€se:

16 Szolnoki

Bekiild6 adatai (akinek az oqyf6lkapujen keresztiil a k6relem bekuld6sre k€rul)

szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g f6bb adalainak megielenlt6se
lElektanikus kitblbs ese6n nAsalt . nem thatb - mezdk.)

Sz0let6si n6v:

El6tag Csaladi n6v

G6nczdln6 Moln6r

szulet6siofszeg neve:

S2ulet6si teleptil6s neve:

sziilet6si ideie: !-I,fsl.-l-m-EE

Elsd ut6n6v Tovabbi utonevek

DSE

Nyilv{ntartasiszam: ffi-Etr- 3 3 rargyev: ET;Tdq

Ny.v.:1.0 A nyomtatveny papfralapon nem k0ldhet6 bel Nyomtatva: 20U.05.23 06.26,40
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet
eg5rszerff sitett besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klete

PK-242

2016. 6v

A szervezelei nyilvantart6 bir6sag megnevezdse:

6 Szolnoki

TeryyEvl

tftFT6"l

Valassza ki, hogya beszemol6 (6s kdzhasznfsegimell6klet) a2 alabbiak k6zulmelyikre vonatkozik!

b. Jogi szem6ly szervezeii egys6g (szarmaztatott jogi szem6ly)
E
n

RAlv! BSE

Szervezet s26khelye:

rdnyr'6szem: 
EEEE

Teepiiles:
Szolnok

Hl'szam:

Kozterulet ielleg"' E--___l
Att6: 

f--__lE---lLdpcsdhaz: f-__l 
E.nerF'

rr6ny1l6szem: 
lnln

Telep! 6s:

Kozteiilet neve:

HarzszaLm:

KdzlerUlet jel eqei

f-__l 
Aii6:

NyiNaniartasi szam:
(Jagi szenaly szetuezeti egyseg eseEben: anyaeeNezer')

BejesyzS haterozat szama:
(Joqi eemely szeNezeti eryseg esetaben:
Jogi szene ya nyituenLa halArozat szana)

Szervezel / Jogi szemely szervezeli egys€g ad6s2ima:

m-Etr-tjFl3rTTn

m.m E,FFIn/Ffm/m

EEEEEEEE.E_EE
qerveze_i lJogi szem6ly szervezeti €gys6g Gttnczdln6MolnrrJudit -"'

K6pvisel6 al6irSsa

Keltez€s:

Szolnok EEEE_EE_EE

Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

Josi szem6ly szerv€zeti esys€s sz6khelye:

Ny.v.:1.0 A nyomtatuany paplr alapon nem k0ldhet6 be! Nyomtarva: 2017.05.23 06.26.40



A kett6s kiinwvitelt vezet6 €qvdb szervezer
egyszeriisitett besziimol6ja 6s kiizhiiznrisigi melldklete

PK-242

Szervezet i Jogi sz€m6ly szervezeti egys6g n€ve:

Az egyszerosftett 6ves beszamol6 m6neoe

r. lmma teridlis lavak
ll. T6rqy eszkozok

lll. Betektetett p6nzitgyi eszkdzok

fl. En6kpapirok

C Al,liv iddbet e hatarotasok

ESZKOZOK OSSZESEN

FoRRASoK (pAsszivAn

l. Indu 6 r6ke/iegyzett t6ke

lv. E(ekel6si tartat6k

V. T-ergyeu eredmeny ataprevdkenvseob6l
(koznasznutevekenysegbdt) -

Vl T6rgy6vr erdem6ny vala[ozdsi tevekenyseqbdl

L Heirasorott kote ezettsegek

lI. Hossz[ bjera kotelezettsdgek

rrl. Rovid lejaratrl kdtetezetrs6gek

G. Passz'v id6beti €that6ro6sok

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr atapoh nem kiitdhet6 be! Nyontatva: 2017.05.23 06.26.40
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A kett6s kainywitelt vezet6 egy6b szervezet
egyszeriisitett treszimol6ja 6s kiizhisznris6gi melldldete

PK-242

2016.6v
Szervezet , Jogi szem6ly szervezeti egys€g neve:

RAM DsE

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papfr alapon hem kiildh€t6 be! Nyomtatua: 2017 .05.23 06.26.40

Az egyszercsitett 6ves beszamol6 eredm6nykimutatasa

Alaplev6kenys6g VellalkozAsi teveLenyseq

1. Ertekesir6s net6 arbev6tele 168 622 168 622
2. Aktualt sajet tejesitm6nyek

3. Egyeb bev6telek 1538 L 4Z3 x 538 L 423
ebb6l:

taqdl i ,
alapi{6td kapon beizel6s 428 aL2 a2a 412

' tarnogahsok 7LO 611 7LO 611
4. Penzlovi m(veletek

a. Osszes beverel (1+-2+3+4) 1706 2 045 1706 z 045
ebbgl: kdzhasznrl tev6kenysdg

5 Anyagjellegd ri;fofdihsok ! !o7 t 245 L TO7 L 245
6 Szem6lyi lelleqri rAford ilesok 260 34{l 260 349
ebb6 : vezet6 tiszts6ovlsel6k
jultalilsai

7. Ertekcsokken6si leiras 9 9
8. Egyeb raiord llasok

9j.PeB_ilgyi mijvelet€k

B. Osszes raforditas
(5+6+7+8+9) 1594 1594

ebb6l: kdzhasznLi lev6kenvs6o
r6fordlt6sal

SAttdzas 
e 6tti eredm6ny

330 451 330 451

10. Ad6f izetesi kdtelezens6g

D. Targyevi eredrneny (C-10) 330 1151 330 451

L



tuqEt
tnrlr dl

ftN

Ai{ett6s kiinFvitelt vezet6 €gydb szervezet
egyszerfisitett beszimol6ja 6s kiizhllznrlsigi mell6klete

PK-242

2016. 6v
Szervezet, Jogi szem6ly szervez€ti egys6g neve:

Az egyszerfisftett 6ves beszamol6 eredm6nykimutatasa 2. 4datak ezer tatintban )

Tajekoztatd adatok

A. KdzDonti k0lls6qv€t6si

B. Helvi onkorman\zati
koltsdgvet6si Emo-qatas 7LO 611 7LO 611

C az Eur6pai Uni6 strukturalis
alapiaibol, illeNe a Koh62|6s
Alapb6l nyijro11 15moqat6s

O. Normativ lamoqatas

E. A szemelvi idvedelamad6
meAhalSro26lf r6sz6nek adozo
rendelkezese szerin li felhaszn6
asard sz6l6 1996. 6vi CXXV|.
ttirv6ny alapjan kiutalt Osszeg

F. Kozszo g6ltatrsi bev6rel

RAM DSE

Ny.v.:1.0A nyomtatveny paptralapon ne|l| kuldhetd be! Nyomtatva: 2017,05.23 06.26.40

Kttnywizsge|'5i zarad6k
p r a d a t o k k o n y w i z s g a t a n a t a h v a n n a k t a m a s z t u a . l r g e n f r r u " .



A kett6s.kiiny!'vitelt vezet6 egy6b sz"ru"""t 
-

egysz€rusitetr beszimol6ja 6s kiizhisznrisiigi melt6klete
PK-242

1. Sze.vezet / Jogi szem6ty szervezeti egys6g azonostt6 adalai
1.1 Nevt Szervezet

1.2 Sz6khelyr Szervezet
rranyir6szemr 

EEEE rerepijtdsl
Kozterillet neve: Kdzlerti le €gel

Att0:
niizszam[f ---:fl 

repcsdnaz- Enerer. 
f 

__l

r..1 N€v: Jogi szem6ty szeruezeti egys6g

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ty szervezeti egys6g
rranvitoszam: lll]! rererures: T
Kozterillet neve:

trazszam: f 
-l_l 

repcs6naz: f-f emeer: f- 
__I

Ajt6:
t 3 Beiegyzb / Jogi szem€lly6 nyitvbnttd harrirozat szAma. r.n r:n _--T-
l.4Nyilvsntarrlsisz5rn: (anya*eNe2et) urryELlll-rolP

fut it".ii6iiili *%t"T*6rv szervezeti eqvs6s 
ffi

TelepUl6s:

Kozteruletjetleqe:

2. Targydvben v6gzett atapc6t szerintj 6s kozhasznri tev6kenys6gek bemutatesa

3. K0zhaszni tev6kenys6gek bemutdasa {tevdkenys6genk6nt)

:Jl:el.1l d idlo.l'jn pE sp ondsban ,44 sp;nor6nr, versen,/z ei, arru,,uurr versenfren a varosi. megyer ds orsrriqos
i""IfL?ll.lj-?*,"J:T, "oroniai!ort'r. raDd.,usis, ropiabda, sakk, aerobii,,,,;;;"i;,;;",",,iekorin,p,at ve'ssnyeke; 4 a"or."ryt,;si i''i*oirffi;;;!;At;il*ffil,L,li!1i1lif,,lilT',esye, drakornnpiai versenvek€n 17 ers6h6rve,€fl, ,z n,i.ooir n"ry",Jii ei iiiii;i,;;'":il;;"."",

l"lilixlli,ll?3;li,:1,1,:i::"::::,...jTj: =."r-"Ly-^, s. r,tii"tsJir.ii,itq;"il'i!""i1i""1*"" ay,on.er ers6 h6ryezesr esy6niDen, e,enro esy nrd;odik d;t;;;;;iiiff;:;$1ilifi:;,;?:'
i,?."?"i"*:i';"1t5l-"j1ll.e.1lllI gt g4:",.s,ote sza66r.s;Laouan. io r, ;; ;;;;il;:;l*"111'lt'lt!:i:?119""I,er,s,e.,,"".id;d"",;L:';;;;iffid,l;:,1":,J;Si:::1X""il,"",rmacros csaparunk 4x30Inp.as syo,sas.ig,ban z. h"ryu,esii"p"r vaio,iy ooi,k;;;;;;,1,,",

3.1 Ki,zhasznU iev6kenys6g megnevez6se:
L - - - - - - - - - - - - . -

3.? Kitzhaszh( tev6kenys,"6etez kancsortaa lffi

3.3 Kozhasznf tev€kenys6g c€tcsoportia:

3.4 KOzhasznf tev6kenys6gb6t reszesut6k t6tszama:
3.5 Kdzhaszn! tev6kenys6g t6bb eredm6nyei;

Ny.v.:1.0 A nyomtatveny paplr atapon nem kiitdhetd b€! Nyomiatva: 2017.05.23 06.26.40
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A kettiis kiinwvitelt vezet6 eqv6b szervezet
egyszerfi sitett beszlmokija 6s kiizhi-sznisiigi mell6klete

PK-242

2016.6v
szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys€g neve:

7. Kdzhasznc jog6l6s megelhpftasahoz sztiks€ges mutat6k

El6z6 6v (1) Targy€v (2)

B. Eves dsszes bev6tel 1706 204�5

ebbol:
c. A szem6lu rdvedelemad6 meqharerozott r6sz€nek az
ad6:6 renddlkbz6se szerinti telh-aszneHstudl sz6l6
1996.6vi cxxvl. tdrv6ny alapjen etutalt itsszeg

D. Kitzszobeltatasi bevetel

E. Normallv timogales

F. Az Eur6Dai uni6 stuklur6lis alaDiaib6l, illetve
a Koh6zi6i Alapb6l nynjtot nionosetas

c. Korigtli bev6tel IB-(C+D+E+FI 1706 2 045

H. osszes ralordltSs (kiadAs) 1594

l. Ebb6l szem6lyi iellegfi ratordftes 260 349

J. Kozhasznd lev6kenys6g ralordfiasai

K. rrrqy6vi eredm6ny 330 451

L. a szeruezet munkaitban kozremfik6d6 k6rerdek0 dnk6ntes
tev6kenvs6oet veoz5'szem6lvek sz6ma
ra k0z6raekD onk6ntes tev6k6nvs6qr6l sz6l6
2005. 6vi LXXXV|ll. tOrv6nynek ineq'lelel6en)

E 6f o r r 6s e I I 6ton6 eg mu t at6i
tgen

Ectv. 32. E (4) a) t@1+82)/2 > 1.000.000, - Ftl E !
Ed,/. 32. S (4) b) [K1+K2>=A] tr n
EcN. 32. 5 (4) c) [(|1+12-A1-A2)/(H1+H2)>=O 25] n E

T4rsadalni tAnog atodseg mutat6i

Ectv. 32. S (s) a) (C1+C2V(G1+G2) >=A,O2l ! tr
Ectu.32 5 (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=a,5] n E
Ect/. 32. 5 (5) c) I(1+L2y2>= 70 f6l tr tr

RAAi DSE

Ny.v.:1.0 A nyomiaNeny paplr alapon nem kiildhetS be! Nyomiatua: 2017 .05.23 06.26.40
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A kett6s kiinywitelt vezet6 eqy6b szervezet
egyszeriisitett beszbmol6ja 6s kiizhlSznris5gi mell6klete

PK-242

2016.6v
szervezet I Jogi szemEly szervezeli egys6g neve:

Tamoqausi program elnevezdse:Onkorm5nyzdi tamogates

T6moqato rnegnevezese: Szotnok Megy€i Jogt Vtos Polgrrmest€ri Hivatala

Tii.nogaHs foresa

kdzponti k0lts6gvet6s I
onkormanyzal kdltsegvet6s m

!
mes gazdelkod6 I

Tamogalas id6tartama: 2016.01.01-2016.12.31.

Tamogalasi dsszeg: 611000

- ebb6l a tdrqyevre jut6 osszeg: 565 879

- l.irgyevben fe haszn6lt osszegl565879

- reey6vben foly6sitott osszeg: 5r1 000

Tamoqat6s ripusa: visszat6rnendd I vissza nem t6ritendii B
Tergy6vben felhasznelt dsszeg r6szletez6se iogcfmenk6ni:

Szem6lyi

DorogL 555 879

Felhalmozesi

565479

Tamogatas iirgy6vi felhasznelasanak szitveges bemutatasa:

ogat6sa Osszeget spori6rsm vdsitrsd.a, esz szenr6lyszdlltirisra 6s sportszolgdttaltsra

Az Uzleti 6vben vdgzett fobb tev6kenysdgek 6s programok bemutat{sa

. korcsoponos csapaaunk kispelyes hDdarugdsban at$yddligefi orszi gos ditnron a 11. helyez6st ,rarcohdk ki.
(ernel6s: 6rdem el nr€g a Inegyei di{lolinrpiaj v3rsenyeken el€n 52 labog6s helyiinlc A 201&os 6vben viirosl
rinren nem volt annyl dobog6s helyiink:rint a? e16.0 6vekben, liszonl sol(kal ersd:r6nyssebbek volunk a megyei
iiikollm pial vefsenyoksn. Tolrt tdnul6nk vgraettgstt a helyezfuek6n is iobD ersdmdny ls in el.
i;ksponegyesaltetiink ebben 12 dvben is.6szt vet| az ts,(olal OIF-MOL gozsik-prog.amban.
ritptabda spon g m.llen kosa aSallten lsvtos btisavagyrn( kisz6lssitve ar ars5s csapa(okkal.

akk sponcsoportnLba caokkefi €yan e l6as?rm, d9 ergdmanyeseabek volaurtr a veisenyeken.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvany papli alapon nem k0ldhetS be! Nyomiatua: 201? .05.23 06.26.40


