
Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület 

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban Diáksport Egyesület működik. Az 

együttműködés kereteit a 2020. február 3-án módosított együttműködési megállapodás 

szabályozza. 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

, amely létrejött egyrészt a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium (Nyíregyháza, Széchenyi 

u. 6.), továbbiakban iskola, másrészt a Kölcsey Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete 

(Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), továbbiakban DSE között az iskolai sportfeladatok 

szervezésére, ellátására és ezen feladatok finanszírozására a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az iskola és a DSE az iskolai sportfeladatok hatékonyabb ellátására, a testedzés 

lehetőségeinek biztosítása, valamint az erőforrások jobb kihasználása érdekében 

együttműködési megállapodást köt. A megállapodás a következő feladatokra és területekre 

terjed ki: 

 

a) Az igények felmérésre alapján legalább négy iskolai sportcsoport folyamatos működtetése, 

legalább heti két-két alkalommal két-két órában, sportcsoportonként megállapított időkeretben. 

 

b) A tanulók és a szülők igényei, illetve a tárgyi, személyi feltételek alapján évente egyhetes 

nyári sporttábor, valamint  téli sí tábor szervezése. 

 

c) Házibajnokságok, iskolák közötti versenyek szervezése és lebonyolítása. 

 

d) Az MDSZ és a szakszövetségek által – a sportcsoportok sportági választásának megfelelően 

– meghirdetett versenyekre történő felkészítés és részvétel. 

 

e) Időszaki és alkalmi sportrendezvények szervezése, illetve ezeken való részvétel. 

 

f) Az iskolai sport tárgyi feltételeinek javítása. 

 

g) Az iskolai sportélet jutalmazási, kitüntetési rendszerének működtetése. 

 

2. Az együttműködés keretében a DSE vállalja: 

 

a) Az 1. pontban felsorolt szakmai feladatokat, amennyiben azokhoz az iskola a pénzeszközöket 

biztosítja, maradéktalanul ellátja. 

 

b) Saját eszközeivel és forrásaival segíti a fenti feladatok hatékony ellátását, további 

lehetőségek biztosítását. 

 

c) Az iskola által biztosított pénzeszközök felhasználásáról folyamatosan nyilvántartást vezet, 

és azt kérésre bemutatja. 

 

d) A tanév végén írásban beszámol az éves szerződésben foglaltak teljesítéséről és az iskola 

által biztosított források felhasználásáról.  

 



e) A gazdasági év zárásakor az éves közgyűlésére meghívja az iskola képviselőjét, illetve éves 

beszámolóját tájékoztató jelleggel az iskolának átadja. 

 

f) Biztosítja az iskola sportlétesítményeinek védelmét, lehetőség szerint fejleszti a tárgyi 

feltételeit. 

 

3. Az együttműködés keretében az iskola vállalja: 

 

a) Éves költségvetésében megtervezi az 1. pontban felsorolt feladatok és eszközök költségvetési 

forrásait és biztosítja kifizetésüket. 

 

b) Biztosítja a sportlétesítmények folyamatos takarítását, karbantartását, lehetőségeihez mérten 

az eszközök fejlesztését. 

 

c) A DSE rendezvényeinek és foglalkozásainak a tanórai munkát követően prioritást biztosít, 

ettől csak kivételes esetben, a DSE jóváhagyásával tér el. 

 

d) Saját eszközeivel közreműködik pályázatok írásával és támogatásával a DSE forrásainak 

bővítésében, a szakmai munka erősítésében. 

 

4. A megállapodást a felek határozatlan időre kötik, a szerződés 1. pontja az éves költségvetési 

lehetőségek és igények ismeretében közös megegyezéssel bármikor módosítható. 

 

5. Jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben minden esetben a felek egyeztetése 

szükséges. Vitás esetben a Ptk. és a hatályos egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései 

irányadók. 

 

Nyíregyháza, 2020. február 03. 

 

  

Hadobás István sk.                             Torda István Tamásné Nagy Ildikó sk. 

 a  Kölcsey DSE elnöke                a   Nyíregyházi Kölcsey Ferenc  

 Gimnázium igazgatója 

 


