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A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2009. évi közhasznúsági jelentése

Az egyesület közhasznúsági fokozata:
"közhasznú".
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám:
1495.
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma:
Pk.60.003/1999

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

a számviteli beszámoló
a költségvetési támogatás felhasználása
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a cél szerinti juttatások felhasználása
a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértéke
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege
a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege
2010. évi pénzügyi terv
2010. évi program terv

Bordány, 2010. március 20.

Tanács Gábor
elnök
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I. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2009. évi számviteli beszámolója
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány-rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján
adatok eFt-ban

Ssz.
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2-4
sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPIROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN (1. + 5 sor)
C. Saját tőke (12-16 sorok)
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT
TŐKE
II.
TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEV.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
VÁLL. TEV.
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)
ÖSSZESEN
(11. + 17. + 18. + 19. sor)

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései
d
824
0

Tárgyév

c

e
405

64
760
0

0
0
0

45
360
0

1234
0
0
0
1234
2058

0
0
0
0
0
0

1471
0
0
0
1471
1876

2058
0

0
0

1876
0

454

0

2099

0
2176

0
0

0
612

-572

0

-835

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

2058

0

1876
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Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása
Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján
adatok eFt-ban

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) társadalombiztosítótól
e) egyéb
f) továbbutalási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.; +-2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(A/I.-E/1.-E/4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
(B/1.-F/1.-F/4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1;+-2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(A/II.-E/2.-E/3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye
(B/2.-F/2.-F/3.)
I. Adózás előtti eredmény (B/1.-F/1.) +-H/2.
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)(E/1.+E/2.+E/3.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi Eredménye (I-J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Ssz
42.
43.
44
45
46
47
48
49
50
51
52

A tétel megnevezése
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

Előző év
9336
9336
0
0
0
181
0
0
0
5732
0
205
3218
0
3250
3250
0
12586
0
7160
6481
0
0
679
0
3822
3822
0
0
0
2283
2855

Előző év(ek)
helyesbítései
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tárgyév

-572

0

-835

-679
-679

0
0

-436
-436

0

0

0

-572
0
1604
2176

0
0
0
0

-835
0
-223
612

-572

0

-835

8834
8834
0
0
0
60
0
0
0
1900
0
238
6636
0
3962
3962
0
12796
0
8222
7786
0
0
436
0
4797
4797
0
0
0
213
1048

adatok eFt-ban

Tárgyév
3036
2249
0
0
0
787
1017
436
4972
0
88
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II. Beszámoló a szervezet számára 2009-ben biztosított költségvetési
támogatás felhasználásáról
A Kulturális és Szabadidős Egyesületnek a központi állami támogatásból származó bevétele
2009. évben pályázati úton elnyert támogatásból 1900 ezer Ft volt, a személyi jövedelemadó
1%-os felajánlásából további 88 ezer Ft-ot kaptunk. Tárgyévi támogatottságunk az alábbiak
szerint alakult:
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati
támogatásaként egyesületünk 2009. évi működési költségeihez 1.700.000 Ft-tal járult
hozzá. A pénzügyi támogatást 2009. évben azonban nem kaptuk meg. A pályázati
elszámolás, és a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, azt 2009.
június 30-ig kell benyújtanunk.
2. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásként a „Spanyol-magyar civil
együttműködés” című projektünk megvalósításához 250.000 Ft támogatási összeget ítélt
meg. A pályázati program megvalósítása, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése
folyamatban van, azt 2009. június 30-ig kell benyújtanunk.
3. Az adófizető magánszemélyek egyesületünk javára a személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlásaiból 87.833 Ft-ot juttattak. Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága
egyesületünk nyilatkozata alapján ezt az összeget át is utalta a bankszámlánkra. A
felajánlást közhasznú céljaink biztosítására fordítottuk.
A felsorolás nem tartalmazza részleteiben a 2008. évről áthúzódó támogatásokat, illetve teljes
összeggel szerepelteti a 2009-ben megítélt, de a tárgyévben át nem utalt támogatások
összegét.

III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2009.
eFt
Induló tőke
Tárgyi
eredmény

1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

0
48

48
120

120
346

346 216 -259
216 -259 -93

-93
740

740
401

2009.

Változás

401 -36 1064
282 1604 -223

1100
-1827

IV. A cél szerinti juttatások felhasználása
Az egyesület 2009. évben a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen,
amelyeket a községünkben megrendezett Bordányi Falunapok, és kiállítások alkalmával
használtak.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2009
Azonosító
NCA-DA-090482
NCA-NK-09A-0265

Megnevezés

Támogató

Ft

A Kulturális és Szabadidős
Egyesület 2009. évi működése

Nemzeti Civil Alapprogram

1.700.000

Spanyol-magyar civil
együttműködés

Nemzeti Civil Alapprogram

250.000

APEH Csongrád Megyei
Igazgatósága

87.833

Az adófizető magánszemélyek
személyi jövedelemadójuk 1%-os
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Azonosító

Megnevezés
felajánlása
Civil szervezet működésének
támogatása megállapodás alapján
Tagdíjbevétel
Magánszemélyektől
kapott
támogatás

Támogató
Bordány Község
Önkormányzata
az egyesület tagsága

Ft
60.000
237.500
145.000

VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege a 2009. évben
Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2009.
1. Pályázati programok:
a) Lezárult pályázati programok
Még 2006-ban „Youth in the Sand Ridge”címmel adtunk be pályázatot a Mobilitás
Képzési és Kutatási Igazgatóságához annak érdekében, hogy egyesületünk nemzetközi
fogadóhellyé válhasson. Szándéknyilatkozatunkat támogatták, és egyesületünk 2009.
március 21-ig nemzetközi minősített fogadóhellyé vált. Nemzetközi önkéntes fogadására
sajnos 2009-ben sem került sor, minősítésünk lejárt.
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati
támogatásaként egyesületünk 2008. évi működési költségeihez 600.000 Ft-tal járult hozzá.
A pályázati elszámolást határidőben, 2009. június 30-ig benyújtottuk.
A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásként a „Nemzetközi civil együttműködés
Vama és Bordány között” című projektünk megvalósításához 500.000 Ft támogatási
összeget ítélt meg. A pályázati program megvalósult, a szakmai és pénzügyi beszámoló
határidőre elkészült.
A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásként a „Bordányi és Coka-i civilek szakmai
együttműködésének elindítása” című projektünk megvalósításához 800.000 Ft támogatási
összeget ítélt meg. A pályázati program megvalósult, a beszámoló rendben és határidőre
beérkezett.

b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok
A Fiatalok Lendületben Program Nemzeti kezdeményezések kategóriában adtunk be
pályázatot a MOBILITÁS- Fiatalok Lendületben Programhoz „Rádió9 – internetes rádió
működtetése a Mórahalmi kistérségben” címmel. A pályázat sikeres volt, mivel a projekt
vegyes finanszírozású, a pályázati forrás 70%-t utalták csak át a számlánkra. A program
megvalósult és 2009. július 31-én zárult. A pályázat elszámolása folyamatban van.
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A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati
támogatásaként egyesületünk 2008. évi működési költségeihez 1.700.000 Ft-tal járult
hozzá. A támogatás átutalása 2009. évben nem történt meg. A pályázati elszámolás, és a
szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, azt 2010. június 30-ig kell
benyújtanunk.
A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásként a „Spanyol-magyar civil
együttműködés” című projektünk megvalósításához 250.000 Ft támogatási összeget ítélt
meg. A pályázati program megvalósítása, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése
folyamatban van, azt 2010. június 30-ig kell benyújtanunk.

2009-ben egy pályázatunkat utasították el.
Az IFJ-GY-DA-09-TA-0052 kódszámú, „Szúnyoglövő Tábor” elnevezésű pályázatunkat
formai hiba miatt utasították el, sajnálatosan kevesebb résztvevő táboroztatására
pályáztunk, mint ami a minimumként meg volt határozva, és nem lehetett utólagosan
módosítanunk, hiánypótolnunk. A pályázatot a Dél-alföldi regionális Ifjúsági Tanács írta
ki.

c) Vállalkozói tevékenységek
A Kulturális és Szabadidős Egyesület, mint úgynevezett egyéb cél szerinti
tevékenységként üzemelteti a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot. Az információs pont
tevékenysége során elsősorban a község lakóinak érdekében fejti ki tevékenységét. A biip
szolgáltatásaival, programjaival igyekszik a falu valamennyi korosztályát megcélozni. E
céljainak megvalósítása érdekében minden réteg számára nyitott irodai szolgáltatásaival,
valamint információs köreit igyekszik úgy kialakítani, hogy a legszélesebb társadalmi
igényeket elégítse ki. A szolgáltatások között megtalálhatjuk éppúgy a fénymásolást, a
szövegszerkesztést, mint az internetezést vagy a számítógépes játékokat. A pont
tanfolyamokat, programokat szervez a fiatalok, a középkorosztály, és az idősebb korúak
számára. E tevékenységei mellett befogadó "intézményként" felkarolja a helyi civil
kezdeményezéseket, otthont ad a civil szervezetek számára, közösségi színtérként
működik. A Bordányi Ifjúsági Információs Pontban végzi működését a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség, valamint az
információs iroda helyet ad a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata
Koordinációs Központjának is. Kapcsolatot tart fenn a helyi, regionális, megyei és
országos szervezetekkel, intézményekkel, hivatalokkal, szövetségekkel, és szakmai
szervezetekkel, hogy a lakosság egyes rétegeinek, pl.: vállalkozók igényeit is ki tudja
szolgálni.
Az egyesület vállalkozásból származó bevétele az eredmény levezetés alapján 2009. évben
3.962 ezer Ft volt. A vállalkozással kapcsolatos kiadás 2009-ben 4.797 ezer Ft volt.
Az előző adatokból is látszik, hogy a Bordányi Ifjúsági Információs Pont továbbra is
veszteségesen működik, hiszen 2009. évben is „mínusszal” zárt, azonban az ifjúsági
egyesület vezetése a fenti célok elérése érdekében továbbra is működtetni kívánja a
szolgáltató központot.
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2. Érdekérvényesítés
Az egyesület célja elsősorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása,
érdeklődési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és
térségében. Szabadidős és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a
hagyományőrzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek
fejlesztése a közösség érdekében.
Ismereteik bővítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való
zökkenőmentes csatlakozás is megvalósul.
A Kulturális és Szabadidős Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttműködik a
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal.

3. A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
a) Saját újság, a b.i.l.d. szerkesztése és terjesztése
A b.i.l.d. című újság a teleházzal egyidős, 2000. áprilisában jelent meg az első szám, és
általában havi rendszerességgel azóta is eljut a Bordányban élőkhöz. Fő feladata az
információk eljuttatása a fiatalokhoz, és természetesen híradás az egyesület életéről,
beszámoló a programokról, a helyi fiatalok mindennapjairól, az őket foglalkoztató témákról.
A lendületes, fiatalos hangvételű, sok képpel, érdekességgel teletűzdelt havilap mára már
nagyon közkedvelté vált mind a fiatalok, mind szülei körében, az olvasottságát vizsgáló
felmérések bebizonyították, hogy annak ellenére, hogy csak feleakkora példányszámban
jelenik meg, mint az önkormányzat által kiadott Bordányi Napló című újság, mégis kétszeres
az olvasottsága. Az újság minden munkafeladatát fiatalok végzik egészen a nyomdai
előkészítésig, a nyomdai munkákat már természetesen vállalkozó végzi. A gyerekek, fiatalok
írják a cikkeket, ők készítik a fényképeket, grafikákat, nekik kell tördelni, beszerkeszteni a
lapot. És mivel saját magukról írnak, a siker sem maradhat el. Az újság jó lehetőség arra is,
hogy az egyesületet, az ifjúsági programokat támogatókat megjeleníthesse a közhasznú
szervezet.
b) Saját honlapok - www.telecity.hu, a www.bordanynet.hu és a www.radio9.hu működtetése
A telecity.hu honlapon elsősorban a Kulturális és Szabadidős Egyesület életéről,
programjairól szóló információkat, képeket közölnek az oldal szerkesztői, akik ugyancsak a
megcélzott korosztály képviselői. De megtalálható a Bordányi Mozi műsorajánlója, egy
falfirka oldal, ahová bárki felírhatja véleményét, gondolatait, sőt a b.i.l.d. című újság
megjelent cikkei is felkerülnek ide elektronikus formában. Az oldalon található a „city” oldal,
ahol olyan teleházzal rendelkező, települések térképei vannak összeollózva, akik
együttműködnek az egyesülettel, vagy részt vesznek annak valamely projektjében.
A Kulturális és Szabadidős Egyesület, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal
közösen működteti a www.bordanynet.hu honlapot, amelyen az egyesület és az ifjúsági
önkormányzat hírei, a fiatalokkal kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A
weblap működtetése a bordányNET program keretén belül valósul meg.
A www.radio9.hu oldalt az egyesületen belül működő rádiós munkacsoport szerkeszti és
frissíti. A honlap fő feladata a rádió mindennapi működésével kapcsolatos hírek, információk
közzététele,
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c) Bordányi Amatőr Színjátszó Kör
Kulturális és Szabadidős Egyesület szerves részeként működik a Bordányi Amatőr Színjátszó
Kör, amely 2002. decemberében alakult. Tagjai többségében általános és középiskolás
fiatalok, de a munkába örömmel kapcsolódtak be az idősebb generáció tagjai is. Jelenleg 15
fős társulattal dolgozik.
A színjátszó kör minden évben egy alkalommal, vagy a Bordányi Kultúra Napján, vagy a
Gyermek és Ifjúsági Napon áll új produkcióval a helybeliek elé.
2009-ben a „Kilencen mint a gonoszok” című színdarabot adták elő nagy sikerrel a Bordányi
Kultúra Napján.
d) b.i.l.d. BFC
2001-ben alakult a Kulturális és Szabadidős Egyesület kezdeményezésére a b.i.l.d. BFC
teremlabdarúgó csapat. A kéthetente tartott rendszeres edzések a téli időszakban is
mozgáslehetőséget biztosítanak a fiataloknak. A téli kupabajnokság nagy esemény
Bordányban, évről évre szülőkből, iskolatársakból álló komoly rajongótábor szurkol a
focistáknak.
A b.i.l.d. BFC rendszeresen vendégszerepel a szomszédos községek teremlabdarúgó
mérkőzésein. A csapat nevével és a mezeken olvasható b.i.l.d. rövidítéssel a Kulturális és
Szabadidős Egyesület hetente megjelenő információs kiadványát népszerűsíti.
e) Bordányi Baráti Kör, a fiatalok önkéntes munkájának elismerésére
A Bordányi Baráti Kör a teleházzal párhuzamosan alakult meg, Szendrő-Szupi József: A
KÖR című könyvének hatására. A KÖR valójában egy olyan jól átgondolt rendszer, amely
tökéletesen alkalmas arra, hogy egy-egy közösségen belül becsületesen, félreértések nélkül
tudják elszámolni a közösségért, az egyénekért végzett önkéntes munkát.
Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan,
elektronikusan rögzített formában létező pénz, de mégis a közösségen belül elfogadott
fizetőeszközzé vált.
2007-től a BBK bankolási módszere teljesen megújult és a korábbi csekkes rendszert teljes
mértékben az elektronikus rendszer váltotta fel. A BBK Bank nevet változtatott, és 2007.
május 1-től felvette a KÖR Bank nevet.
A körnek jelenleg közel 150 fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek
megvalósulását, önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek
működtetéséhez.
f) A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor megrendezése
2009-ben tizedik alkalommal került megrendezésre a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor. A
táborban 60 iskolás korú fiatal vett részt.
Sikerrel zárta kapuit az idei Nyári Napközis és Faluvédő Tábor, amelyben az észrevehető
generációváltás ellenére több, mint hatvan fiatal jelentkezett.
A táborlakók, csatlakozva a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
kezdeményezéséhez az Európai Unióval ismerkedtek meg egy kicsit közelebbről, és a
szervezők kreativitás évének megfelelően állították össze a délelőtti műhelyek feladatait is.
A fiatalok minden foglalkozáson örömmel vette részt, szinte mindenki sikerrel teljesítette a
Bordány-Üllés-Bordány kerékpártúrát is.
2009-ben is működött a tábor médiacsoportja, amely részletesen beszámolt a táborban
történtekről. Az ebben a csoportban serénykedő fiatalok elkészítették a táborújságot, valamint
a szokásos táborhíradó mellett az idén a tíz éves jubileumát ünneplő program összefoglaló
videója is a nagyközönség elé kerülhetett. A filmek levetítésére a táborzárón került sor, ahol
két hatalmas torta is várt a gyerekekre.
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4. Fontos eseményeink:
2009-02-06
2009-03-07
2009-04-04
2009-04-25
2009-05-01
2009-05-29
2009-08-20
2009-09-19
2009-10-09-11
2009-10-16
2009-10-17
2009-11-27-29
2009-11-29-12-20

Retro4 buli
Papírhulladék gyűjtő akció
Fémhulladék gyűjtő akció
VI. Bordányi Kultúra Napja
GYIN 7.5 -Ifjúsági Nap
A Kulturális és Szabadidős Egyesület Közgyűlése
Megemlékezés, koszorúzás augusztus 20-a alkalmából
Papírhulladék gyűjtő akció
KUSZA weekend Börcs
Ifjúsági Klub első találkozó
A Bordányi Amatőr Színjátszó Kör fellépése Kiskundorozsmán (Horváth
Péter: Kilencen, mint a gonoszok)
Bordányban vendégeskedik a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat
Adventi hétvégék, karácsonyi vásár

5. Személyi feltételek
Egyesületünk 2009-ben 3 fő főállású alkalmazottat foglalkoztatott, mindhárom
alkalmazottunk napi nyolc órában kulturális szervezőként dolgozott az ifjúsági információs
pontban. Alkalomszerűen, az év elején még alkalmi munkavállalói kiskönyvvel 1 fő dolgozott
egyesületünknél.

VIII. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2009. évi Közhasznúsági
jelentésének közzététele
A gazdálkodás legfőbb adatai:
ezer Ft-ban

ÖSSZES BEVÉTEL:
Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel
Közhasznú működésre kapott támogatás
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel
Vállalkozási tevékenység bevétele
Pénzbevételt nem jelentő bevételek
ÖSSZES KIADÁS:
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ráfordítást jelentő eszközvásárlások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY

12796
8834
60
1900
0
238
6636
3962
0
13019
8222
7786
0
4797
0
-223
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IX. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2010. évi pénzügyi terve
A) BEVÉTELEK
Támogatások
Önkormányzati támogatás szerződés szerint
Képviselői mecenatúra alap
Pályázati forrás (NCA, Mobilitás, egyéb)
Közhasznú tevékenység bevétele
Tagdíjak
Tagdíjbefizetés
Vállalkozási tevékenységek bevétele
Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele
Banki kamat
Összes bevétel:

8 200 000 Ft
60 000 Ft
100 000 Ft
8 040 000 Ft
560 000 Ft
240 000 Ft
240 000 Ft
1 000 000 Ft
995 000 Ft
5000 Ft
10 000 000 Ft

B) KIADÁSOK
1. Egyesület működtetése
1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft
1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft
1.4. Képzések költségei
1.5. Kommunikációs költségek 12 hónapx5000Ft
1.6. Utazási költségtérítés 12 x 15000 Ft
1.7. Bérköltség 12 hónap x 93.750 Ft
1.8. Járulékok 12 hónap x 32.750 Ft
1.9. Tervezett programok, projektek költségei
2. Bordányi Amatőr Színjátszó Kör működtetése
3.1. Technikai eszközök vásárlása
3.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarab x 30000 Ft
3.3. Marketingköltség
3.4. Kommunikációs költségek 12 hónap x 2500 Ft
3. Bordány Futball Club működtetése
4.1. Mosás költségei
4.2. Ásványvíz
4.3. Futball labda 3 db
4. Bordányi Baráti Kör működtetése
5.1. Nyomtatványok költségei 12 hónap x 1000Ft
5.2. Kommunikációs költségek 12 hónap x 1000 Ft
5. www.telecity.hu oldal működtetése
6.1. Domain név karbantartási költsége 12 hónap x 2000 Ft
6.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap x 2000 Ft
6. Bordányi Ifjúsági Információs Pont működtetése
7.1. Bérköltség 12 hónap x 93.750 Ft
7.2. Járulékok 12 hónap x 32.750 Ft
7.3. Fénymásoló szervízdíja 12 hónap x 4000 Ft
7.4. Telefon előfizetési díja 12 hónap x 7250 Ft
7.5. Internet hozzáférés költsége 12 hónap x 2000Ft

4 270 000 Ft
18 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
10 000 Ft
60 000 Ft
180 000 Ft
1 125 000 Ft
393 000 Ft
2 460 000 Ft
165 000 Ft
60 000 Ft
60 000 Ft
15 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
15 000 Ft
20 000 Ft
15 000 Ft
24 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
48 000 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
3 259 000 Ft
1 125 000 Ft
393 000 Ft
48 000 Ft
87 000 Ft
24 000 Ft
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7.6. Telefonköltség szervezéshez
7.7. Marketingköltség
7.8. Irodaszerek 12 hónap x 1000Ft
7.9. Nyomtatványok, kellékek
7.10. Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása
7.11. Beruházások
7.12. b.i.l.d. című újság kiadása 12 hónap x 90000
7. Szakmai programok, projektek
Összes kiadás

60 000 Ft
20 000 Ft
12 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
300 000 Ft
1 080 000 Ft
2 184 000Ft
10 000 000 Ft

X. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2010. évi programterve
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2010. évre vonatkozó programjait is a Bordányi
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttműködve dolgozta ki, és kívánja megvalósítani.
Ennek érdekében helyi fiatalokból, önkéntes segítőkből, és a fiatalokkal foglalkozó
szakemberekből összeállított öt munkacsoportban végeztük a tényleges munkát. A
helyzetelemzések, SWOT analízisek és az ötletbörzék eredményeinek feldolgozását követően
részletes cselekvési tervek kerültek kidolgozásra. A cselekvési tervek összegyúrásából
születtek meg a konkrét programok. 2010. évre öt kiemelt területet céloztunk meg: A
bordányNET program célja a település informatikai fejlesztése. Ezen belül elsősorban a
következő feladatokat szeretnénk megoldani: információs honlapok (bordanynet.hu,
telecity.hu) működtetése; helyi internetezési szokások feltérképezése; az elektronikus
levelezés, ügyintézés népszerűsítése; az iskolai informatikai rendszer fejlesztésének
támogatása; új internetes szerver vásárlása és fenntartása; informatikai fejlesztések
ösztönzése. Az EGÉRHÁZ program célja az ifjúság helyzetbe hozása és helyben tartása. Itt a
következő feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági elképzelésekhez;
a Teleház Információs és Szolgáltató Központ működtetése és továbbfejlesztése;
igényfelmérés, adatbázisok létrehozása; képzések, képességfejlesztő tréningek,
tapasztalatcserék szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerző programok szervezése;
nyári- és idénymunkák megszervezése közvetítése; közösségi tér biztosítása; a fiatalok
életviteléhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása; információkhoz való hozzáférés
biztosítása, tanácsadás; fiatal vállalkozók segítése; rendezvényszervezés; nyelvtanulás
elősegítése; külföldi csereprogramok szervezése; kistérségi teleház-hálózat kiépítésének és
működtetésének koordinálása; a Nyári Napközis és Faluvédő Tábor és a Gyermek- és Ifjúsági
Nap ez évi megrendezése; programgeneráló folyamatok elindítása, alkotó-csoportok,
közösségek létrehozása; könyváruház üzemeltetése. Az életTÉR program az egészséges,
sportos életmód megteremtésével, a környezetvédelemmel foglalkozik. Ennek keretében
számos kiemelt cél került megfogalmazásra, így többek között a Fém- és papírhulladék
gyűjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi sport- és szabadidős tevékenységek
létrejöttének és működésének támogatása; szemétszüretek szervezése, ezek segítségével a
község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók megszervezése; egyéb
felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen. A hangerő program fő célja a helyi
demokrácia, a kisközösségek, a civil szektor erősítése. Főbb elemei: diákönkormányzat
létrehozásának támogatása; a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működtetése; a
Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata Koordinációs Központjának
működtetése; a helyi ifjúsági média megerősítése; közösségfejlesztés; a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzati választások előkészítése és lebonyolítása; demokratikusan működő civil
szervezetek segítése, támogatása; európai közösségi minták megismertetése. A reCULTURa
programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tűzték ki maguk elé. Ez évi terveik
13

között szerepel a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör működésének támogatása; alkalmi és
állandó kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra Napja szervezése és lebonyolítása; egy
Bordányi Amatőr Színjátszó Találkozó szervezése és lebonyolítása; a Bordányi Esték
rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; valamint helyi kulturális kezdeményezések
felkarolása, támogatása.
Természetesen minden programhoz számos rendezvény társul. 2010. évre a konkrét
programtervet az idén is a munkacsoportok készítik majd el.
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