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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A pilisvörösvári labdarúgás iránt érdeklődő utánpótláskorú lányok és fiúk képzése, versenyeztetése szakmai
felügyelet mellett együttműködve ahelyi ovódákkal és iskolákkal. A labdarúgás és a sport népszerűsítése
a városban.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

 2.1. A helyi gyermek és ifjúsági labdarúgósport támoga 

Közhasznú tevékenység megnevezése: A helyi gyermek és ifjúsági labdarúgósport támoga 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pilisvörösvár gyermek és ifjúsági labdarúgói

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Minden korosztályunkkal sikerült sikeresen befejezni a tavaszi bajnokságot. Az U19-es csapatunk a megye II.
osztályban ezüstérmes lett, az U11-es és az U9-es csapatunk pedig lettek a Szentendre körzeti bajnokságban.
Az U13-as és U15-ös csapatunk az NBII-es bajnokság középmezőnyében végzett. a kisebb korosztályok
a Bozsik tornán indultak el. Ezen kivűl még nagyon sok tornán, edzőmérkőzésen és futsal bajnokságban
is elindultunk.

Ebben az évben több nagyobb szabású rendezvényt is szerveztünk: két Bozsik tornák, ovis labdarúgó napot,
saját szervezésű utánpótlástornákat, napközis és őrimogyorosdi focitáborokat, apa- fiú kupákat és felnőtt
és korosztályos Steckl János Emléktornát, nagyszabású évadzáró focis napot.

Fontosnak tartjuk, hogy az edzések, mérkőzések mellett a gyerekek ebben a digitális elmagányosodott világban
valódi közösségbe járjanak, ezért nagyon sok egyéb közösségépítő programot szervezünk a nálunk focizó
gyerekeknek és szüleinek. A teljesség igénye nélkül ezek a következők voltak: kirándulások, strandolások,
Paint-ballozások, Apa- fiú kupák, szülő focik, meccsnézés az MLSZ Gyermekszektor programjának
köszönhetően, focitáborok...

A 2014-es évet egy egész napos jól sikerült évzáróval zártuk a gimnáziumban, erről is meg minden más
tevékenységünkről, működésünkről beszámol a 2013 novemberétől üzemelő pufc.hu.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Önkormányzati támogatás 1 200

Összesen: 1 200  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

PUFC                                                                            Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  3

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 1 909 1 817

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 1 909 1 817

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 192 1 810

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 192 1 810

K. Adózott eredmény 717 7

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 1 863

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 724

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.00

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Minden korosztályunkkal sikerült sikeresen befejezni a tavaszi bajnokságot. Az U19-es csapatunk a megye II.
osztályban ezüstérmes lett, az U11-es és az U9-es csapatunk pedig lettek a Szentendre körzeti bajnokságban.
Az U13-as és U15-ös csapatunk az NBII-es bajnokság középmezőnyében végzett. a kisebb korosztályok
a Bozsik tornán indultak el. Ezen kivűl még nagyon sok tornán, edzőmérkőzésen és futsal bajnokságban

PUFC                                                                            Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  4

is elindultunk.

Ebben az évben több nagyobb szabású rendezvényt is szerveztünk: két Bozsik tornák, ovis labdarúgó napot,
saját szervezésű utánpótlástornákat, napközis és őrimogyorosdi focitáborokat, apa- fiú kupákat és felnőtt
és korosztályos Steckl János Emléktornát, nagyszabású évadzáró focis napot.

Fontosnak tartjuk, hogy az edzések, mérkőzések mellett a gyerekek ebben a digitális elmagányosodott világban
valódi közösségbe járjanak, ezért nagyon sok egyéb közösségépítő programot szervezünk a nálunk focizó
gyerekeknek és szüleinek. A teljesség igénye nélkül ezek a következők voltak: kirándulások, strandolások,
Paint-ballozások, Apa- fiú kupák, szülő focik, meccsnézés az MLSZ Gyermekszektor programjának
köszönhetően, focitáborok...

A 2014-es évet egy egész napos jól sikerült évzáróval zártuk a gimnáziumban, erről is meg minden más
tevékenységünkről, működésünkről beszámol a 2013 novemberétől üzemelő pufc.hu.

8.2. Támogatási programok bemutatása

Nincs adat felvéve a fejezethez.
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