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SPORTTAL 
AZ EGÉSZSÉGÉRT,

TAO-VAL A 
SPORTÉRT!

CSÖMÖR
SPORT
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Tisztelt leendő Partnerünk! 
 
Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét egy különleges konstruk
ciójú együttműködés lehetőségére, amely során egy jó ügyet tá
mogatva úgy tudja segíteni célunkat, hogy cégének mindez nem 
okoz kiadást, hiszen minden a befizetendő adójának a terhére 
történik. Bemutatjuk a jogszabályi környezetet, prezentáljuk 
intézményünket, programjainkat, illetve tisztelettel meghívjuk 
együttműködő partnereink körébe!
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A CSÖMÖRI SPORT ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ 
NONPROFIT KFT. KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY (MINT 
TAO-BÓL TÁMOGATHATÓ) RÖVID BEMUTATÁSA:   

A 70 éves múltra visszatekintő férfi kézilabda szakosztály az elmúlt években az NB 

I/B és az NB II osztályokban versenyez, ingázva a kettő között. Az elmúlt évek követ

kezetes munkájának eredményeként a felnőtt csapat tagjainak nagy része a saját 

utánpótlásműhelyből kerültek ki.  A többségében saját nevelésű fiatalokból álló 

csapat az elmúlt években rendre a dobogón végzett az NB IIben, hasonlóan a junior 

korosztályhoz. Csömör KSK női kézilabda szakosztály. Az alig 10 éve alakult szakosz

tály felnőtt csapata a Pest Megyei Bajnokságban versenyez, jelentős részben helyi és 

környékbeli játékosokra épülve. A lányok körében is egyre népszerűbb a kézilabda.

Az utánpótlás bázisunk dinamikusan fejlődik, jelenleg 80 fiatal kézilabdázik a korosz

tályos csapatainkban. 
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A CSÖMÖRI SPORT ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ 
NONPROFIT KFT. LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
(MINT TAO-BÓL TÁMOGATHATÓ) 
RÖVID BEMUTATÁSA:

A labdarúgó pálya 2014ben épült a településen, és ezzel egy időben alakult meg a 

szakosztály is. Ekkor kezdődött el a szakmai munka, aminek eredményeképpen mára 

az utánpótlás játékosaink száma meghaladja a 100 főt. A felnőtt csapat a Pest Megye 

III. osztályban kezdte meg szereplését, ahonnan feljutott a II. osztályba, ahol jelenleg is 

szerepel.
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A TÁMOGATHATÓ SPORTFEJLESZTÉSI
PROGRAM FŐ FÓKUSZA: 

Stratégiai cél, hogy növekedjen a játékosaink száma a lány és fiú vonalon egyaránt.  

A sikeres utánpótlás eredményeként a közeljövőben ezekből a játékosokból 

lehetnek majd élversenyzők, szabadidőssportolók, edzők, klubvezetők, 

játékvezetők, támogatók, amelyek mind a sportág gazdasági és társadalmi 

erősödéséhez vezethetnek. 

A CSÖMÖRI SPORTCSARNOK ÉS SZABADTÉRI SPORTCENTRUM 

A KÖRNYÉK EGYIK LEGKÖZKEDVELTEBB LÉTESÍTMÉNYE. 

NAPKÖZBEN A HELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉSI 

ÓRÁINAK A SZÍNTERE, DÉLUTÁN AZ UTÁNPÓTLÁS, ESTE A 

FELNŐTT CSAPATOK HASZNÁLJÁK. 

A helyi csapatokon kívül több környékbeli budapesti és Pest megyei együttes is ott 

játssza a mérkőzéseit, tartja ott a hétközi edzéseiket. Az épület az elmúlt években 

folyamatosan megújult, energetikai felújításon is átesett. A folyamatos évi 350 

napos, napi 1718 órás nyitva tartás miatt azonban szolgáltatások minőségeinek 

szinten tartása nagy kihívás, szinte folyamatos fejlesztést, felújítást, állagmegőrzést 

igényel.
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FEDETT, FŰTÖTT PÁLYÁK      
A CSÖMÖRI SPORT ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ NONPROFIT KFT. ÁLTAL 
LÉTREHOZOTT ÉS MŰKÖDTETETT SPORTPÁLYÁK:

• A Csömöri Sportcsarnok parkettás 1100 nmes kézilabda, futsal, kosárcsarnoka

• Élőfüves 110*72 méteres labdarúgópálya

• 20*40 méteres szabadtéri multisportpálya

• 400 méteres salakos 6 sávos atlétika pálya

• 2 db salakos teniszpálya

• 500 méteres terepkerékpárpálya 
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A CSÖMÖRI SPORT ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZŐ NONPROFIT KFT. 

KERETEIN BELÜL MŰKÖDŐ SZAKÁGAK:

• Kézilabda

• Kerékpár

• Atlétika

• Asztalitenisz

• Küzdősportok (aikido, karate wadoryu, kungfu)

• Labdarúgás

• Futsal

• RG



CSÖMÖR
SPORT 8.

KULTURÁLT,   __
INSPIRÁLÓ KÖRNYEZET 

Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a sportcsarnok új nyílászárókat, homlokzati és 

födémszigetelést kapott, a biztonságtechnikai fejlesztések mellett sikerült felújítani 

az öltözőinket, az orvosi szobát, és a földszinti vizesblokkot is, kialakítottunk új 

edző, öltöző és tároló helyiségeket, felújítottuk a sportcsarnok küzdőterének és a 

szabadtéri kispályának a borítását, a küzdőtérre új világítás és új eredményjelző 

került. A további dinamikus fejlődés érdekében a középtávú fejlesztési tervek között 

szerepel egy tanuszoda építése, a szabadtéri kispálya és a teniszpálya befedése, a 

parkolóhelyek növelése, illetve további energetikai beruházások.

Az új tervek: akadálymentesítés, a multisport pálya befedése, új műfüves labdarúgó 

edzőpálya. 
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SZÁMOLJA KI, ÖNNEK IS MEGÉRI!

A TAO-BÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS TISZTA ÜZLET! 

A 107/2011. számú kormányrendelet és az új sporttörvény rendelkezései lehetőséget 

adnak a nyereséges vállalkozásoknak, hogy közvetlenül is támogathassák a látvány

csapatsportágakat. Ennek keretén belül a Csömöri Sport és Szabadidőszervező 

Nonprofit Kft. a bajnoki évadra benyújtott pályázat alapján 150 millió Ft összeget 

gyűjthet be a támogatóktól létesítményfejlesztésre, szakembereink bérköltségeire, 

versenyeztetésre és utánpótlásnevelésre. 

A támogatást nyereséges vállalkozások, cégek nyújthatják a befizetendő társasági 

adójuk 80%ának erejéig, így adókedvezményben részesülhetnek, amely két részből 

tevődik össze:

- egyrészt a támogatás összegét költségként számolhatják el csökkentve az 

adóalapjukat és az adójukat

- másrészt a támogatás összegét a fizetendő adóval szemben is elszámolhatják! 

A támogatási összegre adókedvezmény érvényesíthető! 
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Adatok:

Név: Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 

Székhely: 2141 Csömör, Major út 79. 

Cégjegyzékszám: 1309147475  

Adószám: 23372052-2-13 

Bankszámlaszám: Raiffeisen, 120010080156234300100005

Képviseli: Válé Flórián 

Weboldal: http://www.csomorsport.hu/ 

Befogadható TAO keret: ~ 150 millió Ft

Kapcsolat: Válé Flórián Ügyvezető igazgató, +36 30 9221422,

ugyvezeto@csomorsport.hu, florianvale10@gmail.com 

WWW.CSOMORSPORT.HU

   Grafika: Bujdosó B. Kriszta


