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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 labdarúgás támogatása

Közhasznú tevékenység megnevezése: A helyi gyermek és ifjúsági labdarúgás támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Pilisvörösvár gyermek és ifjúsági labdarúgók

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A 2014-es évben a sikeres TAO pályázatnak köszönhetően jelentős mértékben tudtuk növelni az éves
költségvetésünket. A programban meghatározott célokra költött támogatások jelentős minőségi előrelépést
eredményeztek szinte minden korosztályban. (A következő feladatokra terjedt ki a pályázatunk: utaztatás,
focitáborok étkezési költsége, spotfelszerelések, pályabérleti díjak, nevezési és rendezési díjak, tárgyi kellékek
(laptop)) Az előminősítéses pályázaton is sikeresen indultunk. Az öltözőt fogjuk Tao forrásból szebbé tenni.
Az öltöző felújítást várhatóan csak a2014-ben tudjuk majd elkezdeni. Erre 1.200.000 forint önrészt már
elkülönítettük.

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)

Nincs adat megadva.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Nincs adat megadva.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 1 817 11 381
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

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)] 1 817 11 381

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 810 2 507

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 810 2 507

K. Adózott eredmény 7 8 874

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

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

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

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

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A 2014-15-ös szezonban - U7-es, U8-as, U9-es, U10-es, U11-es valamint U13-as, U16-os, U18-as és U21-es
es korosztályokkal foglalkoztak edzőink, utóbbi három a Piliszentiván SE-vel közösen indult. Edzőnk ebben
az évben: Bilau Csaba (U8, U9, U11) Engerth Csaba (U13) és Bakti Józseg (U16, U18) valamint Monár István
(U21) voltak. A versenyeztetett korosztályokban utánpótlás nevelésünk elsődleges célja nem az, hogy minden
mérkőzést megnyerjünk, hanem, hogy a rendelkezésre álló gyerekek magukhoz képest a legtöbbet fejlődjenek
és minél jobban sajátítsák el a koruknak megfelelő technikai, taktikai és fizikai képességeket. 
Minden korosztály átlagban heti három edzésen vett részt. A hétvégéken pedig vagy bajnoki mérkőzésen,
tornán vagy edzőmérkőzéseken játszottunk. Ezen kívül voltak speciális foglalkozásaink is: koordinációs edzés,
kapusedzés és egyéb különedzéseink is. Ezekhez nélkülözhetetlenek az idén vásárolt felszerelések, mezek,
melegítők, labdák, pólók valamint a TAO pályázattal összefüggő utánpótlás-nevelési feladatok.
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: focitornák,kirándulások,
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strandolások, családi napok, Apa- fiú kupák, szülő focik, meccsnézés az MLSZ Gyermekszektor programjának
köszönhetően, focitáborok...

8.2. Támogatási programok bemutatása

Nincs adat felvéve a fejezethez.
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