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A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2012. 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
2013. évi pénzügyi terv
2013. évi program terv

Bordány, 2013. május 30.
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elnök

3

I. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2012. 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.
23.
24.

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
C. Aktív Időbeli elhatárolás
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
ÖSSZESEN (1. + 5 sor)
D. 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.
E. Tartalék
F. Céltartalék
G. Kötelezettségek (20-21. sorok)
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
H. Passzív időbeli elhatárolás
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)
ÖSSZESEN
(11. + 17. + 18. + 19. sor)

Előző év
c

Előző év(ek)
helyesbítései
d
98
0

Tárgyév
e
0

6
92
0

0
0
0

0
0
0

5849
0
4545
0
1304
5947

0
0
0
0
0
0
0

1377
0
1331
0
46
5148
6525

5947
0

0
0

2678
0

6107

0

5947

0

0

0

2003

0

-3559

-2163

0

290

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
3569
0

0

0

3569

0
5947

0
0

278
6525

0
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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

Kulturális és Szabadidős Egyesülete

Nyilvántartási szám: 1495

6795 Bordány, Park tér 1.

Adószám: 18464551-2-06
Szegedi Törvényszék bejegyzési szám: PK60003/1999

Társadalmi Szervezetek,Egyszerűsített Éves Beszámolójának Eredménykimutatása
Fordulónapja: 2012.12.31.
Fajtája: Évvégi záró
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző
év

a

b

c

A tevékenység célja szerinti
Előző évek
Tárgyév
helyesbítése
d

e

1.

A. Közhasznú tevékenység árbevétele
1. Pályázatból kapott támogatás
2. Tagdíjból származó bevétel
3. Közhasznú tevékenység bevétele
4. Központi költségvetésből bevétel
5. Egyéb bevétel
6. Pü.-i műveletek bevétele

10654
917
116
306
345
8970
0

0

8947
918
71
7876
72
5
5
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B. Vállalkozási tevékenység árbevétel

3452

0

752

C. Összesen (ár)bevétel A+B

14106

9699
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D. Közhasznú tevékenyég ráfordításai
1. Anyag jellegű ráfordítások
3. Személyi jellegű ráfordítások
4. Értékcsökkenési leírás
6. Egyéb ráfordítások
7. Továbbszámlázott szolg.
8. Pü-i műveletek ráfordításai

8651
8589
0
0
62
0
0

0

12506
3632
2635
94
3135
2950
60
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E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Anyag jellegű ráfordítások
2. Pénzügyi műveletek ráfordításai
3. Személyi jellegű ráfordítások
4. Értékcsökkenési leírás
6. Egyéb ráfordítások

5615
5615
0
0
0
0

0

462
462
0
0
0
0
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Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység eredménye
Vállalkozási tevékenység eredménye

14.

C. Adózás előtti eredmény

15.

D. Adófizetési kötelezettség

16.

E. Tárgyévi eredmény (14.-15.sor)

-160
2003
-2163

-3269
-3559
290

-160

0

-3269

0

0

0

-160

0

-3269
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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 NAV által kiutalt 1% összege

adatok eFt-ban

Tárgyév
2361
1711
0
0
0
650
94
0
72

II. Beszámoló a szervezet számára 2012-ben biztosított költségvetési
támogatás felhasználásáról
A Kulturális és Szabadidős Egyesületnek a központi állami támogatásból származó bevétele
2012. évben pályázati úton elnyert támogatásból 918 ezer Ft volt, a személyi jövedelemadó
1%-os felajánlásából további 72 ezer Ft-ot kaptunk. Tárgyévi támogatottságunk az alábbiak
szerint alakult:
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott, IFJ-GY-11-A-2771 azonosítószámú,
Hólabda – tematikus egyesületfejlesztés táborban elnevezésű projekt 463.280 Ft
támogatásban részesült. A tábor helyszíne a Győr-Moson-Sopron megyében elhelyezkedő
Börcs település volt. Ebben a táborban szerettük volna elérni, hogy az egyesületen belül
működő munkacsoportok, a már meglévő évenként megrendezett programjaik mellé új,
innovatív, és az új kor fiataljainak igényeihez igazodó projekteket, programokat
dolgozzanak ki, ötleteljenek rajtuk, tervezzék meg. Kialakult egy olyan csoport, amelyik a
táborban megfogalmazódott ötleteiket, programterveket összegyűjtve a település többi
fiatalja és a helyi döntéshozók elé tárja, hogy elősegítsék a megvalósítást, esetleg önállóan
meg tudják szervezni, és valósítani valamennyit, és képesek legyenek átadni a jó ötleteket
és ismereteket más, a településen vagy a régióban működő civil szervezetek számára.
Megismerkedtek olyan forráslehetőségekkel, amelyek az általuk kitalált programhoz
igazodva lehetőséget nyújtanak annak megvalósítására, mint például a Fiatalok
Lendületben Program. Nem titkolt cél volt az, hogy egy népszerű tevékenység, a
kisfilmkészítés, az internet, és a közösségi oldalak hasznosításával az egyesületben a
fiatalabb generáció tagjai, az újonnan csatlakozók találják meg a helyüket, szerepüket, és
biztosítsuk a helyi ifjúsági munka továbbvitelét Bordányban. A program szakmai és
pénzügyi megvalósítása megtörtént.
1. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott, IFJ-TR-11-348 azonosítószámú,
Fiatalok északon és délen elnevezésű projekt 454.385 Ft támogatásban részesült. A
"Fiatalok északon és délen" projektnek az volt a célja, hogy lehetőséget biztosítson 4
település - Bordány, Börcs, Pusztamérges és Oszkó - fiataljainak (14-25 éves korosztályba
tartozó) találkozására. A projekt kiemelten azt a célt szolgálta, hogy a több évre
visszanyúló ifjúsági szervezetek közötti együttműködésbe a fiatalok újabb generációját
kapcsolja be, amely a generációváltás miatt vált szükségessé. A több napos ifjúsági
találkozó keretében a fiatalok felelevenítették a korábbi együttműködéseket, a nemformális
pedagógia módszereivel tartott találkozón új élményeket, tapasztalatot és tudást szereztek.
A program szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént.
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2. A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-UN-12-M-0686 azonosítószámú, „A Kulturális és
Szabadidős Egyesület működése, ifjúsági és civil pont működtetése” című pályázat
keretében 800.000 Ft-al támogatta egyesületünket. A projekt során súlyozottan a hátrányos
helyzetű 12-25 év közötti fiataloknak szóló programok szervezésére, az ifjúsági és civil
közösségi tér működtetésére és a nemzetközi együttműködésekre fókuszáltunk. Kiemelt
feladat a magyar-magyar együttműködések erősítése a határon túli magyar civil
szervezetek bevonásával foglalkozik, programok között további fontos szerepet kapnak a
környezetvédelmet, a környezettudatos gondolkodást népszerűsítő projektek, és tovább
folytatjuk egyesületünk zöld iroda programját is. Továbbra is legfontosabb feladatnak
tekintjük a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen alapított Bordányi
Ifjúsági Információs Pont működtetését, ez által közösségi tér biztosítását a helyben
működő civil szervezetek, és a fiatalok számára. A jövőben is magas színvonalon
szeretnénk működtetni munkacsoportjainkat, műhelyeinket. A pályázati program
megvalósítása 2012-ben megkezdődött, azonban a projekt utófinanszírozású, így a szakmai
és pénzügyi elszámolást követően 2013-ban kerülhet sor a fenti összeg átutalására.
3. A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-UN-12-SZ-0108 azonosítószámú, "Kuszakorszak"15 éves a Kulturális és Szabadidős Egyesület” című pályázat keretében 1.150.000 Ft-al
támogatta egyesületünket. A projekt során az egyesület 15 éves szakmai munkásságát
bemutató kiadvány készült, amelyet egyesületünk tagjai, partnerszervezeteink és
támogatóink kaptak meg. A pályázati program során egy szakmai műhelyt rendeztünk,
ahol tagjaink az egyesület történetét dolgozták fel kronológiai sorrendbe, az eseményekhez
fotókat, dokumentumokat válogattak. Az egy hetes struktúrált munkafolyamat során
elkészült az a törzsanyag, amely a kiadványunk alapját jelentette. A projektnek
köszönhetően egy olyan kiadvány készült el, amely mint egy emlék és ötlettár elérhetővé
vált a Magyarországon működő civil szervezetek számára, mind nyomtatott, mind
elektronikusan publikált változatban. A támogatott projekt társadalmi hasznosulását az
egyesület tizenöt éves működése alatt felhalmozott tapasztalat és tudás átadásában is látjuk.
A pályázati program megvalósítása 2013. év elején történt meg, a projekt
utófinanszírozású, így a szakmai és pénzügyi elszámolást követően 2013-ban kerülhet sor a
fenti összeg átutalására.
4. Az egyesület Fiatalok Lendületben Program megvalósítására, „TNT! - That's Not Trash!”
elnevezésű programjára 13.357 euro támogatásban részesült. Ifjúsági csereprogram
keretében a különböző országok fiataljai egy közös téma mentén ismerhették meg egymás
kultúráját. A közös téma a környezetvédelem volt, ami az „Ez nem szemét!” elnevezést
kapta. Az akcióban 24 fiatal vett részt Finnországból, Spanyolországból, Romániából és
Magyarországról. Megtekinthettek egy kreatív újrahasznosítási mintaprojektet, illetve
olyan anyagokból készítettek használható tárgyakat, amelyekre szinte mindenki
szemétként gondol. A pályázati program előlege (a támogatási összeg 80%) 2012-ben
érkezett meg egyesületünkhöz, a nemzetközi csereprogram megvalósítására is 2012.
februárban és márciusban került sor. A pályázat szakmai és pénzügyi elszámolása jelenleg
is folyamatban van, így teljes képet csak a 2013. évi beszámolóban tudunk adni a
támogatás felhasználásáról.
5. Az adófizető magánszemélyek egyesületünk javára a személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlásaiból 71.764 Ft-ot juttattak. A NAV Csongrád Megyei Igazgatósága egyesületünk
nyilatkozata alapján ezt az összeget át is utalta a bankszámlánkra. A felajánlást közhasznú
céljaink biztosítására fordítottuk.
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III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2012.
eFt

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Induló tőke
Tárgyi
eredmény

2012.

120 346 216 -259 -93 740 401 -36 1064 -223 535
346 216 -259 -93 740 401 282 1604 -223 535 -160

Változás

-160
-3269

-695
-3109

IV. A cél szerinti juttatások felhasználása
Az egyesület 2012. évben a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen,
amelyeket a községünkben megrendezett Bordányi Falunapok, és kiállítások alkalmával
használtak. Az egyesület 2012-től, a civil törvényben meghatározottak szerint önkéntes
fogadóhelyként is működik.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2012
Azonosító
HU-11-812011-R3
IFJ-GY-11-A2771
IFJ-TR-11-348

Megnevezés
TNT – That’s Not Trash –
nemzetközi ifjúsági
csereprogram (előleg)
Hólabda
–
tematikus
egyesületfejlesztés táborban
Fiatalok északon és délen
Az adófizető magánszemélyek
személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlása
Tagdíjbevétel

Támogató

Összeg

Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

3.112.494 Ft

Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
NAV Csongrád Megyei
Igazgatósága

463.280 Ft
454.385 Ft

az egyesület tagsága

71.000 Ft

71.764 Ft

VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege a 2012. évben
Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2012.
1. Pályázati programok:
a) Lezárult pályázati programok
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott, IFJ-GY-11-A-2771 azonosítószámú,
Hólabda – tematikus egyesületfejlesztés táborban elnevezésű projekt 463.280 Ft
támogatásban részesült. A program szakmai és pénzügyi megvalósítása megtörtént.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott, IFJ-TR-11-348 azonosítószámú,
Fiatalok északon és délen elnevezésű projekt 454.385 Ft támogatásban részesült. A
program szakmai és pénzügyi elszámolása megtörtént.
b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok
A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-UN-12-M-0686 azonosítószámú, A Kulturális és
Szabadidős Egyesület működése, ifjúsági és civil pont működtetése című projekt
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keretében 800.000 Ft-al támogatta egyesületünket. A pályázati program megvalósítása
2012-ben megkezdődött, azonban a projekt utófinanszírozású, így a szakmai és pénzügyi
elszámolást követően 2013-ban kerülhet sor a fenti összeg átutalására.
A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-UN-12-SZ-0108 azonosítószámú, "Kuszakorszak"15 éves a Kulturális és Szabadidős Egyesület című projekt keretében 1.150.000 Ft-al
támogatta egyesületünket. A pályázati program megvalósítása 2013. év elején történt meg,
a projekt utófinanszírozású, így a szakmai és pénzügyi elszámolást követően 2013-ban
kerülhet sor a fenti összeg átutalására.
Az egyesület Fiatalok Lendületben Program megvalósítására, „TNT! - That's Not Trash!”
elnevezésű programjára 13.357 euro támogatásban részesült. A pályázat szakmai és
pénzügyi elszámolása jelenleg is folyamatban van, így teljes képet csak a 2013. évi
beszámolóban tudunk adni a támogatás felhasználásáról.
2012-ben egy pályázatunkat utasították el.
Az IFJ-GY-12-D-9038 kódszámú, „"Hógolyó" - téli táborozás a Kisalföldön” elnevezésű
pályázatunkat a pályázók magas számához viszonyított forráshiány miatt elutasította az
Emberi Erőforrások Minisztériuma. A projekt keretében az mellett, hogy egy jó téli
táborozási program összerázta volna az egyesület tagjait, a közös kikapcsolódás, a sportok
megerősítették volna az együttműködést, és természetesen megismerkedhettünk volna
Győr városával. Azt is szerettük volna elérni, hogy az egyesületen belül kialakult volna
egy olyan aktív csoport, amely önállóan meg tudja szervezni egyesületünk külső és belső
kommunikációját; a modernkor eszközeinek segítségével be tudta volna mutatni az
egyesület mindennapi tevékenységét, segítve a jó ötletek, jó megoldások átadását az egyes
egyének és a munkacsoportok, civil szervezetek közt.
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 2012. évben
752 ezer Ft volt. A vállalkozással kapcsolatos kiadás 2012-ben 462 ezer Ft volt.
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Az előző adatokból is látszik, hogy a Bordányi Ifjúsági Információs Pont továbbra is
szerény költségvetésből működik, azonban az ifjúsági egyesület vezetése a fenti célok
elérése érdekében továbbra is működtetni kívánja a szolgáltató központot.

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.
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 honlapok - www.telecity.hu, a www.bordanynet.hu - működtetése
A telecity.hu honlapon elsősorban a Kulturális és Szabadidős Egyesületről ad
alapinformációkat, így például a működő műhelyek, elérhetőségek. 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.
b) 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.
2012-ben a „Kukás Guru” című színdarabot adták elő nagy sikerrel bordányi Faluházban
megrendezett színházi estén, e mellett több színjátszós képzésen, találkozón, fellépésen részt
vettek.
c) b.i.l.d. BFC
2001-ben alakult a Kulturális és Szabadidős Egyesület kezdeményezésére a b.i.l.d. BFC
teremlabdarúgó csapat, 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.
d) 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.
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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.
e) A Nyári Napközis és Faluvédő Tábor megrendezése
2012-ben tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Nyári Napközis és Faluvédő
Tábor. A táborban 50 általános iskolás korú fiatal vett részt.
Sikerrel zárta kapuit az idei Nyári Napközis és Faluvédő Tábor, amelyben az észrevehető
generációváltás ellenére is sok fiatal jelentkezett.
A táborlakók, csatlakozva a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
kezdeményezéséhez továbbra is 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.
2012-ben is működött a tábor médiacsoportja, amely részletesen beszámolt a táborban
történtekről. Az ebben a csoportban serénykedő fiatalok elkészítették a táborújságot, valamint
egy rövid táborhíradóval is kedveskedtek a résztvevőknek és szüleiknek. A film levetítésére a
táborzárón került sor.

4. Fontos eseményeink:
2012-02-03
2012-03-10
2012-03-24
2012-08-20
2012-09-29
2012-12-02-12-23

Retro7 buli
Fém- és papírhulladék gyűjtő akció
X. Bordányi Kultúra Napja
Megemlékezés, koszorúzás augusztus 20-a alkalmából
Papírhulladék gyűjtő akció
Adventi hétvégék, karácsonyi vásár

5. Személyi feltételek
Egyesületünk 2012-ben 2 fő főállású alkalmazottat foglalkoztatott, mindkét alkalmazottunk
napi nyolc órában kulturális szervezőként, ügyintézőként dolgozott az ifjúsági információs
pontban 2012. szeptember 30-ig. 2012. október 1-től egyik alkalmazottunk továbbra is
főállásban, de már csak 6 órában került foglalkoztatásra.
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VIII. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2012. évi Közhasznúsági
jelentésének közzététele
A gazdálkodás legfőbb adatai:
ezer Ft-ban

ÖSSZES BEVÉTEL:
Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel
Közhasznú működésre kapott támogatás központi költségvetésből
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
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY

9699
8947
72
918
7876
71
10
752
0
12968
12506
462
-3269

IX. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2013. évi pénzügyi terve
A) BEVÉTELEK
Támogatások
Pályázati forrás (NEA, IPA NCSSZI, FLP, TÁMOP, egyéb)
Közhasznú tevékenység bevétele
Tagdíjak
Tagdíjbefizetés
Vállalkozási tevékenységek bevétele
Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele
Banki kamat
Összes bevétel:

10 628 608 Ft
10 628 608 Ft
890 000 Ft
120 000 Ft
120 000 Ft
1 000 000 Ft
995 000 Ft
5000 Ft
12 638 608 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. 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

2 752 000 Ft
18 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
10 000 Ft
60 000 Ft
180 000 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
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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 3 fő x12 hónap x 114.000 Ft
7.2. Járulékok 3 fő x 12 hónap x 30.780 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
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. Szakmai programok, projektek
Összes kiadás

20 000 Ft
15 000 Ft
24 000 Ft
12 000 Ft
12 000 Ft
48 000 Ft
24 000 Ft
24 000 Ft
5 873 080 Ft
4 104 000 Ft
1 108 080 Ft
48 000 Ft
87 000 Ft
24 000 Ft
60 000 Ft
20 000 Ft
12 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
300 000 Ft
3 726 528Ft
12 638 608 Ft

X. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2013. évi programterve
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2013. 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. 2013. 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 Bordányi Ifjúsági Információs Pont 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
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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
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. 2013. évre a konkrét
programtervet az idén is a munkacsoportok készítik majd el.
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