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A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 
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Az egyesület közhasznúsági fokozata:  
"közhasznú". 

Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 
1495. 

Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 
Pk.60.003/1999 

 
 
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
 

I. a számviteli beszámoló 
II.  a költségvetési támogatás felhasználása 

III.  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
IV.  a cél szerinti juttatások felhasználása 
V. a központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitıl kapott támogatás mértéke 

VI.  a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege 

VII.  a közhasznúsági tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 
VIII.  A gazdálkodás fıbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege 

IX.  2008. évi pénzügyi terv 
X. 2008. évi program terv 

 
 
Bordány, 2008. május 28. 

 

 
Tanács Gábor 
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I. A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. évi számviteli beszámolója 

 
Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege  
Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány-rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján 

adatok eFt-ban 

Ssz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2-4 

sorok) 
313 0 1159 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 313 0 1159 
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖK 
0 0 0 

5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 735 735 477 
6. I. KÉSZLETEK 0 0 0 
7. II. KÖVETELÉSEK 0 0 0 
8. III. ÉRTÉKPAPIROK 0 0 0 
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 735 735 477 
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

ÖSSZESEN (1. + 5 sor) 
1048 735 1636 

11. C. Saját tıke (12-16 sorok) 1048 735 1636 
12. I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT 

TİKE 
763 0 0 

13. II. 
TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 

0 367 1672 

14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK  0 0 0 
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

ALAPTEV. 
786 401 282 

16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLL. TEV. 

-501 -33 -318 

17. D. Tartalék 0 0 0 
18. E. Céltartalék 0 0 0 
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 0 0 0 
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 
0 0 0 

21. II. RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

22. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) 
ÖSSZESEN  
(11. + 17. + 18. + 19. sor) 

1048 735 1636 
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Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény kimutatása  
Készült a 237/2003 (XII.17) Kormány rendelettel módosított 224/2000 (XII.19) Kormányrendelet alapján  

adatok eFt-ban 
Ssz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 11912 0 6021 
2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 11912 0 6021 
3.   1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 0 0 0 
4. a) alapítótól 0 0 0 
5. b) központi költségvetéstıl 0 0 0 
6. c) helyi önkormányzattól 0 0 366 
7. d) társadalombiztosítótól 0 0 0 
8. e) egyéb 0 0 0 
9. f) továbbutalási céllal kapott 0 0 0 
10.   2. Pályázati úton elnyert támogatás 6436 0 3641 
11.   3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 0 0 
12.   4. Tagdíjból származó bevétel 59 0 130 
13.   5. Egyéb bevétel 5417 0 1884 
14. II.  PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK 0 0 0 
15.  B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 882 0 2324 
16.   1. Pénzügyileg rendezett bevételek 882 0 2324 
17.   2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 0 0 
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 12794 0 8345 
19. D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II.+B/2.) 0 0 0 
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 11511 0 5739 
21.   1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 11511 0 5122 
22. Ebbıl: továbbutalt támogatás 0 0 0 
23.   2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 0 0 617 
24.   3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0 0 0 
25   4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 0 0 0 
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 915 0 2642 
27.        1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 915 0 2642 
28.        2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 0 0 0 
29.        3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0 0 0 
30.        4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 0 0 0 
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.; +-2.) 368 0 581 
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 

(A/I.-E/1.-E/4.) 
401 0 899 

33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 
(B/1.-F/1.-F/4.) 

-33 0 -318 

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1;+-2.) 0 0 0 
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 

(A/II.-E/2.-E/3.) 
0 0 0 

36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 
(B/2.-F/2.-F/3.) 

0 0 0 

37. I. Adózás elıtti eredmény (B/1.-F/1.) +-H/2. -33 0 -318 
38. J. Fizetendı társasági adó 0 0 0 
39. K. Tárgyévi eredmény 368 0 -37 
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-

(E/1.+E/2.+E/3.) 
401 0 282 

41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi Eredménye (I-J)          -33 0 -318 
 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK                                                                                                   adatok eFt-ban 
Ssz A tétel megnevezése Tárgyév 
41. A.  Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 1899 
42.     1. Bérköltség 1404 
43         ebbıl: - megbízási díjak 0 
44                    - tiszteletdíjak 0 
45     2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 
46     3. Bérjárulékok 495 
47 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások 749 
48 C. Értékcsökkenési leírás 617 
49 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 1893 
50 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 
51 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 85 
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II.  Beszámoló a szervezet számára 2007-ben biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásáról 

 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesületnek a központi állami támogatásból származó bevétele 
2007. évben pályázati úton elnyert támogatásból 3641 ezer Ft volt, a személyi jövedelemadó 
1%-os felajánlásából további 85 ezer Ft-ot kaptunk. Tárgyévi támogatottságunk az alábbiak 
szerint alakult: 
 
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati 

támogatásaként egyesületünk 2007. évi mőködési költségeihez 500.000 Ft-tal járult hozzá. 
A pályázati elszámolás, és a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, 
azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk.  

 
2. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 

Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásként a „Határmenti határmente” – 
ifjúsági csere határközeli ifjúsági szervezetek között”  címő projektünk 
megvalósításához 400.000 Ft támogatási összeget ítélt meg. A pályázati elszámolás, a 
szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell 
benyújtanunk. 
 

3. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alap nem normatív, 
pályázati támogatásaként „GYIN 5.5 Gyermek és Ifjúsági Nap” címő projektünk 
megvalósulását 500.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 1.000.000 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 500.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 250.000 Ft 
készpénzben állt rendelkezésre, a többit térítésmentes hozzájárulással biztosítottuk. 
A program május 31-én zárul, a pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 

 
4. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alap nem normatív, 

pályázati támogatásaként „A Bordányi Ifjúsági Információs Pont fejlesztése” címő 
projektünk megvalósulását 800.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 
1.157.400 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 500.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 
178.700 Ft készpénzben állt rendelkezésre, a többit térítésmentes hozzájárulással 
biztosítottuk. 
A program lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót megküldtük a minisztérium részére, 
annak elfogadásáról, esetleges hiánypótlásról még nem érkezett visszajelzés. 
 

5. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem 
normatív, pályázati támogatásaként a „Szúnyoglövı Tábor Börcsön” címő projektünk 
megvalósulását 220.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 304.200 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 84.200 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl  59.200 Ft készpénzben 
állt rendelkezésre, és 25.000 Ft volt a térítésmentes hozzájárulás értéke. 
A program május 31-én zárul, a pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 

 
6. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem 

normatív, pályázati támogatásaként a „A Bordányi Ifjúsági Információs Pontot 
népszerősítı kiadvány”  címő projektünk megvalósulását 150.000 Ft-tal támogatta. A 
program összköltségvetése 200.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 50.000 Ft önrészt 
biztosítottunk. 
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A program május 31-én zárul, a pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 
 

7. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium eMagyarország Centrum nem normatív, 
pályázati támogatásaként az „eMagyarország 2.0” címő projektünk megvalósulását 
276.000 Ft-tal támogatta. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészült, azokat határidıben megküldtük a támogatónak.  

 
8. Az adófizetı magánszemélyek egyesületünk javára a személyi jövedelemadójuk 1%-os 

felajánlásaiból 85.496 Ft-ot juttattak. Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága 
egyesületünk nyilatkozata alapján ezt az összeget át is utalta a bankszámlánkra. A 85.496 
Ft-ot közhasznú céljaink biztosítására fordítottuk. 

 
A felsorolás nem tartalmazza részleteiben a 2006. évrıl áthúzódó támogatásokat, illetve teljes 
összeggel szerepelteti a 2007-ben megítélt, de a tárgyévben át nem utalt támogatások 
összegét. 
 

III.  Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007. 
 

eFt 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. Változás 
Induló tıke 0 48 120 346 216 -259 -93 740 401 -339 
Tárgyi eredmény 48 120 346 216 -259 -93 740 401 282 -119 

 
IV.  A cél szerinti juttatások felhasználása 

Az egyesület 2007. évben a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen, 
amelyek a községünkben megrendezett a XV. Bordányi Falunapokon is. 
 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2007 
 

Azonosító Megnevezés Támogató Ft 
NCA-DA-07-P-
0043 

2007. évi mőködési célú pályázat  Nemzeti Civil Alapprogram 500.000 

NCA-NK-07-C-
P-0630 

„Határmenti határmente” – ifjúsági 
csere határközeli ifjúsági 
szervezetek között” 

Nemzeti Civil Alapprogram 
Nemzetközi Civil Kapcsolatok 
és Európai Integráció 
Kollégium 

400.000 

IFJ-IF-07-A/B-
0252 

GYIN 5.5 Gyermek- és Ifjúsági 
Nap 

Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram 

500.000 

IFJ-KT-07-0189 A Bordányi Ifjúsági Információs 
Pont fejlesztése 

Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram 

800.000 

IFJ-GY-DA-07-
TÁ-0029 

„Szúnyoglövı Tábor Börcsön” Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium Dél-alföldi 
Regionális Ifjúsági Tanács 

220.000 

IFJ-GY-DA-07-
D-0015 

„A Bordányi Ifjúsági Információs 
Pontot népszerősítı kiadvány” 

Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium Dél-alföldi 
Regionális Ifjúsági Tanács 

150.000 

K/4/2007/eMOP „eMagyarország 2.0” Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium  

276.000 

 Az adófizetı magánszemélyek APEH Csongrád Megyei 85.496 
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Azonosító Megnevezés Támogató Ft 
személyi jövedelemadójuk 1%-os 
felajánlása 

Igazgatósága 

 Civil szervezet mőködésének 
támogatása megállapodás alapján 

Bordány Község 
Önkormányzata 

60.000 

 Civil szervezet mőködésének 
támogatása külön megállapodás 
alapján 

Bordány Község 
Önkormányzata 

305.700 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Tanács Gábor 150.000 

 Az egyesület mőködésének és 
rendezvényeinek támogatása 

Kiss-Patik Péter 150.000 

 Alapítótól kapott támogatás, 
tagdíjbevétel 

az egyesület tagsága (tagdíj) 129.800 

 
 

VI.  A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege a 2007. évben 
 

Vezetı tisztségviselık juttatásokban nem részesültek. 

 

VII.  Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 2007. 
 
1. Pályázati programok: 
 
a) Lezárult pályázati programok 

 
2006. évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány civil szervezetek foglalkoztatási 
kapacitásának tartós növelése címő kiírására elkészített pályázatunkat 1.116.000 Ft-tal 
támogatta. Az egy fı, pályakezdı munkanélküli foglalkoztatásának béréhez 100% 
támogatást biztosítottak. Az egyesület önerıként az alkalmazott további fél éves 
továbbfoglalkoztatását vállalta. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészült, azokat határidıben 
megküldtük a támogatónak, amely 2007-ben került elfogadásra, így ezt követıen a 
program lezárásra megtörténhetett. 
 
2006. évben a Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs 
Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásaként „Közösségfejlesztés Bordányban” 
címő projektünk megvalósulását 1.500.000 Ft-tal segítette. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészült, azokat határidıben 
megküldtük a támogatónak, amely 2007-ben került elfogadásra, így ezt követıen a 
program lezárásra megtörténhetett. 
 
A Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága nem normatív, pályázati támogatásként a 
„Információ -Részvétel – Facilitálás” címő projektünk megvalósításához 14733 €, a 
szerzıdésben rögzített 278,68 Ft-os árfolyamon 4.105.792 Ft támogatási összeget ítélt 
meg. Ebbıl az összegbıl a Mobilitás a projekt kezdete elıtt 3.079.500 Ft-ot átutalt. A 
program összköltségvetése 3.720.119 Ft volt, a pályázati támogatáshoz önrészt nem kellett 
biztosítani. Az egyesület személyes közremőködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi 
feltételek, valamint a szolgáltatások biztosításával segítette a projekt megvalósítását.  
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A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészült, azokat megküldtük a 
támogatónak. A beszámoló 2007-ben került elfogadásra, így ezt követıen a program 
lezárásra megtörtént. 
 
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 minısített fogadóhellyé vált. Nemzetközi önkéntes fogadására 
2007-ben nem került sor. 

 
b) Folyamatban lévı, esetlegesen elutasított pályázati programok 
 

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi regionális Kollégiuma nem normatív, pályázati 
támogatásaként egyesületünk 2007. évi mőködési költségeihez 500.000 Ft-tal járult hozzá. 
A pályázati elszámolás, és a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése folyamatban van, 
azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk.  
 
A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 
Kollégiuma nem normatív, pályázati támogatásként a „Határmenti határmente” – ifjúsági 
csere határközeli ifjúsági szervezetek között” címő projektünk megvalósításához 400.000 
Ft támogatási összeget ítélt meg. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alap nem normatív, 
pályázati támogatásaként „GYIN 5.5 Gyermek és Ifjúsági Nap” címő projektünk 
megvalósulását 500.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 1.000.000 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 500.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 250.000 Ft 
készpénzben állt rendelkezésre, a többit térítésmentes hozzájárulással biztosítottuk. 
A program május 31-én zárul, a pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alap nem normatív, 
pályázati támogatásaként „A Bordányi Ifjúsági Információs Pont fejlesztése” címő 
projektünk megvalósulását 800.000 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése 
1.157.400 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 500.000 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl 
178.700 Ft készpénzben állt rendelkezésre, a többit térítésmentes hozzájárulással 
biztosítottuk. 
A program lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót megküldtük a minisztérium részére, 
annak elfogadásáról, esetleges hiánypótlásról még nem érkezett visszajelzés. 
A projekt vegyes finanszírozású, a pályázati támogatás második része még nem érkezett 
meg. 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem 
normatív, pályázati támogatásaként a „Szúnyoglövı Tábor Börcsön” címő projektünk 
megvalósulását 220.000 Ft-tal támogatta. A program összköltségvetése 304.200 Ft volt, a 
pályázati támogatáshoz 84.200 Ft önrészt biztosítottunk, amelybıl  59.200 Ft készpénzben 
állt rendelkezésre, és 25.000 Ft volt a térítésmentes hozzájárulás értéke. 
A program május 31-én zárul, a pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács nem 
normatív, pályázati támogatásaként a „A Bordányi Ifjúsági Információs Pontot 
népszerősítı kiadvány” címő projektünk megvalósulását 150.000 Ft-tal támogatta. A 
program összköltségvetése 200.000 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 50.000 Ft önrészt 
biztosítottunk. 
A program május 31-én zárul, a pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészítése folyamatban van, azt 2008. június 30-ig kell benyújtanunk. 

 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium eMagyarország Centrum nem normatív, 
pályázati támogatásaként az „eMagyarország 2.0” címő projektünk megvalósulását 
276.000 Ft-tal támogatta. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló 
elkészült, azokat határidıben megküldtük a támogatónak. A projekt utófinanszírozású, a 
pályázati támogatás még nem érkezett meg. 

 
2007-ben két pályázatunkat utasították el: 
 

Azonosító Megnevezés Pályázat kiírója Igényelt összeg 

NCA-CIV-
07-D-P-0204 

Szakmai tanulmányút az Alsómocsoládi 
Teleházba 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

158.500 

NCA-CIV-
07-C-0026 

A Bordáyi Közösségi Önsegélyezı 
Rendszer mőködésének bemutatása 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

260.000 

 
c) Vállalkozói tevékenységek 

A Kulturális és Szabadidıs Egyesület, mint úgynevezett egyéb cél szerinti 
tevékenységként  üzemelteti a Bordányi Ifjúsági Információs Pontot. Az információs pont 
tevékenysége során elsısorban 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 idısebb korúak 
számára. E tevékenységei mellett befogadó "intézményként" felkarolja a helyi civil 
kezdeményezéseket, otthont ad a civil szervezetek számára, közösségi színtérként 
mőködik. A Bordányi Ifjúsági Információs Pontban végzi mőködését 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 2007. évben 
2.324 ezer Ft volt. A vállalkozással kapcsolatos kiadás 2007-ben 2.643 ezer Ft volt.  
Az elızı adatokból is látszik, hogy a Bordányi Ifjúsági Információs Pont továbbra is 
veszteségesen mőködik, hiszen 2007. évben is „mínusszal” zárt, azonban az ifjúsági 
egyesület vezetése a fenti célok elérése érdekében továbbra is mőködtetni kívánja a 
szolgáltató központot. 

 
2. Érdekérvényesítés 
Az egyesület célja elsısorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, 
érdeklıdési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és 
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térségében. Szabadidıs és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a 
hagyományırzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek 
fejlesztése a közösség érdekében. 
Ismereteik bıvítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való 
zökkenımentes csatlakozás is megvalósul. 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttmőködik a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal.  
 
3. A közhasznúsági tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló  
  
a) Saját újság, a b.i.l.d. szerkesztése és terjesztése 
A b.i.l.d. címő újság a teleházzal egyidıs, 2000. áprilisában jelent meg az elsı szám, és 
általában havi rendszerességgel azóta is eljut a Bordányban élıkhöz. Fı feladata az 
információk eljuttatása a fiatalokhoz, és természetesen híradás az egyesület életérıl, 
beszámoló a programokról, a helyi fiatalok mindennapjairól, az ıket foglalkoztató témákról. 
A lendületes, fiatalos hangvételő, sok képpel, érdekességgel teletőzdelt 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 címő újság, mégis kétszeres 
az olvasottsága. Az újság minden munkafeladatát fiatalok végzik egészen a nyomdai 
elıkészítésig, a nyomdai munkákat már természetesen vállalkozó végzi. A gyerekek, fiatalok 
írják a cikkeket, ık készítik a fényképeket, grafikákat, nekik kell tördelni, beszerkeszteni a 
lapot. És mivel saját magukról írnak, a siker sem maradhat el. Az újság jó lehetıség 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 - 
mőködtetése 
A telecity.hu honlapon elsısorban a Kulturális és Szabadidıs Egyesület életérıl, 
programjairól szóló információkat, képeket közölnek az oldal szerkesztıi, akik ugyancsak a 
megcélzott korosztály képviselıi. De megtalálható a Bordányi Mozi mősorajánlója, egy 
falfirka oldal, ahová bárki felírhatja véleményét, gondolatait, sıt a b.i.l.d. címő újság 
megjelent cikkei is felkerülnek ide elektronikus formában. Az oldalon található a „city” oldal, 
ahol olyan teleházzal rendelkezı, települések térképei vannak összeollózva, akik 
együttmőködnek az egyesülettel, vagy részt vesznek annak valamely projektjében.  
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal 
közösen mőködteti a www.bordanynet.hu honlapot, amelyen az egyesület és az ifjúsági 
önkormányzat  hírei, a fiatalokkal kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A 
weblap mőködtetése a bordányNET program keretén belül valósul meg. 
A www.radio9.hu oldalt az egyesületen belül mőködı rádiós munkacsoport szerkeszti és 
frissíti. A honlap fı feladata a rádió mindennapi mőködésével kapcsolatos hírek, információk 
közzététele,  

 
c) Bordányi Amatır Színjátszó Kör 
Kulturális és Szabadidıs Egyesület szerves részeként mőködik a Bordányi Amatır Színjátszó 
Kör, amely 2002. decemberében alakult. Tagjai többségében általános és középiskolás 
fiatalok, de a munkába örömmel kapcsolódtak be az idısebb generáció tagjai is. Jelenleg 18 
fıs 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. 2007-ben Méhes György: 
Noé Bárkája címő darabjával léptek színre. A színdarabot a BASZK elıadta a ruzsán 



 12 

megrendezett Falusi Színjátszók Találkozóján is. A bordányi bemutatóra az V. Bordányi 
Kultúra Napján került sor.  
 
d) b.i.l.d. BFC 
2001-ben alakult a Kulturális és Szabadidıs Egyesület kezdeményezésére a b.i.l.d. BFC 
teremlabdarúgó csapat. A kéthetente tartott rendszeres edzések a téli idıszakban is 
mozgáslehetıséget biztosítanak a fiataloknak. A téli kupabajnokság nagy esemény 
Bordányban, évrıl évre szülıkbıl, iskolatársakból álló komoly rajongótábor szurkol a 
focistáknak. 
A b.i.l.d. BFC rendszeresen vendégszerepel a szomszédos községek teremlabdarúgó 
mérkızésein. A csapat nevével és a mezeken olvasható b.i.l.d. rövidítéssel a Kulturális és 
Szabadidıs Egyesület havonta megjelenı információs kiadványát népszerősíti. 
 
e) Bordányi Baráti Kör, a fiatalok önkéntes munkájának elismerésére 
A Bordányi Baráti Kör a teleházzal párhuzamosan alakult meg, Szendrı-Szupi József: A 
KÖR címő 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. A körnek jelenleg 
közel 100 fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek megvalósulását, 
önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek mőködtetéséhez.  
Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan, 
elektronikusan rögzített formában létezı pénz, de mégis a közösségen belül elfogadott 
fizetıeszközzé vált. 
2007-tıl 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-tıl felvette a KÖR Bank nevet. 
 
f) A Nyári Napközis és Faluvédı Tábor megrendezése 
2007-ben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Nyári Napközis és Faluvédı Tábor. 
A táborban 52 iskolás korú fiatal vett részt. 
A táborban az óvoda játékainak felújítási munkálataiba fogtak bele a résztvevık, illetve az 
általános iskola udvarát gyomtalanították ki. 
A faluvédés mellett természetesen számos más program is várt a résztvevıkre, a több mint 
negyven gyermek kézmőves, számítástechnikai és különbözı szabadidıs és sport 
foglalkozásokon vehetett részt. 2007-ban egy, egy napos mórahalmi kerékpártúrán is részt 
vehettek a táborlakók, a fı úticél a mórahalmi Széksósi Erdei Iskola volt. 
 
4. Fontos eseményeink: 
 
2007.évben az ÉletTÉR program keretében folyamatosan egészségnapokat szerveztünk, 
együttmőködve a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal. Az egészségnapokon 
általában sportos feladatokat kellett megoldaniuk az aznapi programba benevezıknek, a 
feladatteljesítésekért pontokat kaptak, amelyeket az év végén tudtak beváltani. A jutalmazást 
az ifjúsági önkormányzat vállalta fel. Az egészségnapok idıpontjai: január 20., február 17., 
március 17., június 16., augusztus 18. 
 
Sikeresen zajlott le február 2-án a Retro2 buli, ahol az most is közel ugyanannyian 
szórakoztak, mint a tavaly februárban megrendezett elsı bordányi retro bulin. A jó zenérıl a 
Minor együttes gondoskodott, a szervezési munkálatokat a Kulturális és Szabadidıs Egyesület 
tagjai végezték. 
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A nyolcvanas évek zenéire táncolók este nyolc órától hajnal kettı óráig élvezhették a már 
régrıl ismerıs zenét, a büfében pedig ugyancsak a húsz évvel ezelıtti világot idézı 
termékekbıl válogathattak. Volt itt meggy márka, traubisoda és kıbányai sör is. A 
rendezvény jó alkalom volt arra, hogy a régen látott jó ismerısök össze találkozzanak, és a 
buli egyben megnyitója volt a farsangi báli szezonnak is.  
A retro buli teljes bevételét az idén az Egérház Alapítványnak ajánlottuk fel. 
 

A Bordányi Ifjúsági Információs Pont 2000. áprilisa óta várja ügyfeleit, ez alkalomból minden 
év negyedik hónapjában a biipnap is megrendezésre kerül. Ilyenkor különbözı akciók, 
meglepetések várják a „biipeseket”. Az egész évet tekintve, a Bordányi Ifjúsági Információs 
Pontnak több mint 8000 regisztrált ügyfele volt.   
 

A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat együttmőködve a Kulturális és Szabadidıs 
Egyesülettel a Fiatalok Bordányért Programcsomag életTÉR programja keretében immár 
harmadik alkalommal rendezte meg a Föld napi futóversenyt.  
A nevezıknek az évszámnak megfelelı métereket kellett megtenniük.  
Az április 22-én 10 órakor, a Deák térrıl rajtolóknak a Honvéd és Széchenyi utcákon kellett 
végigfutniuk, majd egy nagyobb részt a külterületen, a bordányi homokot legyızve kellett 
megtenniük. Ezután ismét a két belterületi utcán visszafutva érhetnek be a célba. Az abszolút 
gyıztes az idén is Szilágyi Tamás bordányi lakos lett. 
 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. április 30-án, vasárnap egyesületi majálist 
rendezett. A nap a sport és a pihenés jegyében telt. A fiatalok a legtöbben a kispályás focinak 
hódoltak, a vegyes összetételő csapatok számos mérkızést lejátszottak a Park téri pályán.  
 
Az egyesület hagyományos rendezvénye a Nyári Napközis és Faluvédı Tábor, amely minden 
év júliusában kerül megrendezésre. Az elsısorban általános iskolásoknak szervezett 
programon, 2007-ben rekord számmal vettek részt fiatalok. 
A táborban az óvoda játékainak felújítási munkálataiba fogtak bele a résztvevık, illetve az 
általános iskola udvarát gyomtalanították ki. 
A faluvédés mellett természetesen számos más program is várt a résztvevıkre, a több mint 
negyven gyermek kézmőves, számítástechnikai és különbözı szabadidıs és sport 
foglalkozásokon vehetett részt. 2007-ban egy, egy napos mórahalmi kerékpártúrán is részt 
vehettek a táborlakók, a fı úticél a mórahalmi Széksósi Erdei Iskola volt. 
 
5. Személyi feltételek 
Egyesületünk 2007. évben 2 fı fıállású alkalmazottat foglalkoztatott, mindkét alkalmazottunk 
napi nyolc órában kulturális szervezıként dolgozott az ifjúsági információs pontban.  
2007-ben a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség egy fı, hat órában dolgozó önkéntest is 
foglalkoztatott a Bordányi Ifjúsági Információs Pontban. 
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VIII.  A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. évi Közhasznúsági 

jelentésének közzététele 
 
A gazdálkodás legfıbb adatai: 

ezer Ft-ban 

ÖSSZES BEVÉTEL: 8345 
Közhasznú tevékenységbıl származó összes bevétel 6021 
Közhasznú mőködésre kapott támogatás 366 
Pályázati úton elnyert támogatás 3641 
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 0 
Tagdíjból származó bevétel 130 
Egyéb bevétel 1884 
Vállalkozási tevékenység bevétele 2324 
Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 
ÖSSZES KIADÁS: 8381 
Közhasznú tevékenység ráfordításai 5739 
Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 5122 
Ráfordítást jelentı eszközvásárlások 617 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2642 
Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 0 
TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY -36 
 
 

IX.  A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2008. évi pénzügyi terve 
 

A) BEVÉTELEK 
     
Támogatások  8 200 000 Ft 

Önkormányzati támogatás szerzıdés szerint   60 000 Ft 
Képviselıi mecenatúra alap    100 000 Ft 
Pályázati forrás (NCA, Mobilitás, egyéb)    8 040 000 Ft 

Közhasznú tevékenység bevétele  560 000 Ft 
Tagdíjak   240 000 Ft 

Tagdíjbefizetés    240 000 Ft 
Vállalkozási tevékenységek bevétele  1 000 000 Ft 

Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele   995 000 Ft 
Banki kamat   5000 Ft 

Összes bevétel:   10 000 000 Ft 
 

B) KIADÁSOK     
      
1. Egyesület mőködtetése  4 000 000 Ft 

1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft   18 000 Ft 
1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft   12 000 Ft 
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft   12 000 Ft 
1.4. Képzések költségei   10 000 Ft 
1.5. Kommunikációs költségek 12 hónapx5000Ft  60 000 Ft 
1.6. Utazási költségtérítés 12 x 15000 Ft   180 000 Ft 
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1.7. Bérköltség 12 hónap x 69.000 Ft   828 000 Ft 
1.8. Járulékok 12 hónap x 24.000 Ft   288 000 Ft 
1.9. Tervezett programok, projektek költségei   2 592 000 Ft 

2. Bordányi Amatır Színjátszó Kör mőködtetése  165 000 Ft 
3.1. Technikai eszközök vásárlása   60 000 Ft 
3.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarab x 30000 Ft  60 000 Ft 
3.3. Marketingköltség   15 000 Ft 
3.4. Kommunikációs költségek 12 hónap x 2500 Ft  30 000 Ft 

3. Bordány Futball Club mőködtetése  50 000 Ft 
4.1. Mosás költségei    15 000 Ft 
4.2. Ásványvíz   20 000 Ft 
4.3. Futball labda 3 db   15 000 Ft 

4. Bordányi Baráti Kör mőködtetése  24 000 Ft 
5.1. Nyomtatványok költségei 12 hónap x 1000Ft  12 000 Ft 
5.2. Kommunikációs költségek 12 hónap x 1000 Ft  12 000 Ft 

5. www.telecity.hu oldal mőködtetése  48 000 Ft 
6.1. Domain név karbantartási költsége 12 hónap x 2000 Ft 24 000 Ft 
6.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap x 2000 Ft  24 000 Ft 

6. Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése  2 666 200 Ft 
7.1. Bérköltség 12 hónap x 86.250 Ft   1 035 000 Ft 
7.2. Járulékok 12 hónap x 30.850 Ft   370 200 Ft 
7.3. Alkalmazott útiköltség térítése   60 000 Ft 
7.3. Fénymásoló szervízdíja 12 hónap x 4000 Ft  48 000 Ft 
7.4. Telefon elıfizetési díja 12 hónap x 7250 Ft   87 000 Ft 
7.5. Internet hozzáférés költsége 12 hónap x 2000Ft  24 000 Ft 
7.6. Telefonköltség szervezéshez   60 000 Ft 
7.7. Marketingköltség   20 000 Ft 
7.8. Irodaszerek 12 hónap  x 1000Ft   12 000 Ft 
7.9. Nyomtatványok, kellékek   50 000 Ft 
7.10. Kis értékő tárgyi eszközök vásárlása   60 000 Ft 
7.11. Beruházások   300 000 Ft 
7.12. b.i.l.d. címő újság kiadása 12 hónap x 45000  540 000 Ft 

7. Szakmai programok, projektek  3 046 800Ft 
Összes kiadás  10 000 000 Ft 
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X. A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2008. évi programterve 

 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2007. évre vonatkozó programjait is a Bordányi 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal együttmőködve dolgozta ki, és kívánja megvalósítani. 
Ennek érdekében helyi fiatalokból, önkéntes segítıkbıl, és a fiatalokkal foglalkozó 
szakemberekbıl összeállított öt munkacsoportban végeztük a tényleges munkát. A 
helyzetelemzések, SWOT analízisek és az ötletbörzék eredményeinek feldolgozását követıen 
részletes cselekvési tervek kerültek kidolgozásra. A cselekvési tervek összegyúrásából 
születtek meg a konkrét programok. 2006. évre öt kiemelt területet céloztunk meg: A 
bordányNET program célja a település informatikai fejlesztése. Ezen belül elsısorban a 
következı feladatokat szeretnénk megoldani: információs honlapok (bordanynet.hu, 
telecity.hu) mőködtetése; helyi internetezési szokások feltérképezése; az elektronikus 
levelezés, ügyintézés népszerősítése; 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 
következı feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági elképzelésekhez; 
a Teleház Információs és Szolgáltató Központ mőködtetése és továbbfejlesztése; 
igényfelmérés, adatbázisok létrehozása; képzések, képességfejlesztı tréningek, 
tapasztalatcserék szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerzı 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 
elısegítése; külföldi csereprogramok szervezése; kistérségi teleház-hálózat kiépítésének és 
mőködtetésének koordinálása; a Nyári Napközis és Faluvédı 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 
győjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi sport- és szabadidıs tevékenységek 
létrejöttének és mőködésének támogatása; szemétszüretek szervezése, ezek segítségével a 
község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók megszervezése; egyéb 
felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen. A hangerı program fı célja a helyi 
demokrácia, a kisközösségek, a civil szektor erısítése. Fıbb elemei: diákönkormányzat 
létrehozásának támogatása; a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat mőködtetése; a 
Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata Koordinációs Központjának 
mőködtetése; a helyi ifjúsági média megerısítése; közösségfejlesztés; a Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzati választások elıkészítése és lebonyolítása; demokratikusan mőködı civil 
szervezetek segítése, támogatása; európai közösségi minták megismertetése. A reCULTURa 
programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tőzték ki maguk elé. Ez évi terveik 
között szerepel a Bordányi Mozi újbóli mőködtetése; a Bordányi Amatır Színjátszó Kör 
mőködésének támogatása; alkalmi és állandó kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra 
Napja szervezése és lebonyolítása; egy Bordányi Amatır Színjátszó Találkozó szervezése és 
lebonyolítása; a Bordányi Esték rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása; valamint 
helyi kulturális kezdeményezések felkarolása, támogatása. Természetesen minden 
programhoz számos rendezvény társul. 2008. évre a konkrét programtervet az idén is a 
munkacsoportok készítik majd el. 
 
 


