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A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2004. 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
2005. évi pénzügyi terv
2005. évi program terv

Bordány, 2005. február 24.

Juhász Anikó
elnök
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I. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2004. évi számviteli beszámolója
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
adatok eFt-ban
Ssz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
a
b
c
d
e
1.
A. Befektetett eszközök (2-4
0
0
313
sorok)
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
0
0
0
3.
II: TÁRGYI ESZKÖZÖK
0
0
313
4.
III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
0
0
0
ESZKÖZÖK
5.
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
425
0
117
6.
I. KÉSZLETEK
0
0
0
7.
II. KÖVETELÉSEK
0
0
0
8.
III. ÉRTÉKPAPIROK
0
0
0
9.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
425
117
10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
425
0
430
ÖSSZESEN (1. + 5 sor)
11.
C. Saját tőke (12-16 sorok)
-75
0
117
12.
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT
213
0
425
TŐKE
13.
II.
0
0
0
TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
14.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
0
15.
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
-259
0
-93
ALAPTEV.
16.
V: TÁRGYÉVI EREDMÉNY
-29
0
-215
VÁLL. TEV.
17.
D. Tartalék
0
0
0
18.
E. Céltartalék
0
0
0
19.
F. Kötelezettségek (20-21. sorok)
500
0
0
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
0
0
0
KÖTELEZETTSÉGEK
21.
II: RÖVID LEJÁRATÚ
500
0
0
KÖTELEZETTSÉGEK
22.
FORRÁSOK (PASSZIVÁK)
425
0
117
ÖSSZESEN
(11. + 17. + 18. + 19. sor)
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EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNY LEVEZETÉSE
2003. ÉVI ÁTHOZAT

424966 Ft

A) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

3148480 Ft

1.) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás alrendszeréből
c) más adományozótól
2.) Közhasznú tevékenységből származó bevétel (mozi)
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
3.) Vállalkozás bevétel
4.) Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele (Teleház)
5.) Egyéb bevételek
C) BEVÉTELEK mindösszesen

2957830
74200
1448442
1435188
190650
2398261
0
1984344
413917
5971707

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb ráfordítások
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
Anyagi jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások

3241105
330781
1045087
0
1551310
0
313927
2613161
1722769
0

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Értékcsökkenési leírás

0 Ft

Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb ráfordítások
F) ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁSOK

291818
8989
589585
5854266

Ft
Ft
Ft
Ft

G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

-214900 Ft
0 Ft

H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

-214900 Ft

I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY
Tájékoztató adatok
J) Személyi jellegű ráfordítások
bérköltség
megbízási díjak (alkalmi munkavállaló)
tiszteletdíjak
személyi jellegű egyéb költségek
személyi jellegű költségek közterhei
K) A szervezet által nyújtott támogatások
ebből pályázat útján nyújtott támogatások

26240
540903
102000
0
0
402184

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

72810 Ft
0 Ft
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II. Beszámoló a szervezet számára 2004-ben biztosított költségvetési
támogatás felhasználásáról
A Kulturális és Szabadidős Egyesületnek 1.448 ezer forint volt a központi állami
támogatásból származó bevétele, az alábbiak szerint:
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium nem normatív, pályázati támogatásaként a
„Szúnyoglövő tábor – Terepgyakorlaton a Kulturális és Szabadidős Egyesület tagjai
(közösségépítés, problémamegoldás, ismeretátadás különböző módszerekkel)” című
projektünk megvalósulását 300.000 Ft1-tal segítette. A program összköltségvetése 671.482 Ft
volt, a pályázati támogatáshoz 371.482 Ft önrészt biztosítottunk.: 277.882 Ft készpénzben állt
rendelkezésre, míg 93.600 Ft-ot tett ki a személyes közreműködés, a társadalmi munka,
dologi, tárgyi feltételek, valamint a szolgáltatások biztosítása.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2004.
szeptemberében megtörtént.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2004. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
577882
300000
277882
17000
15000
529682
16200

0
0
300000
0

17000
15000
229682
16200

93600
671482

0
300000

93600
371482

A Nemzeti Civil Alapprogram nem normatív, pályázati támogatásaként a működési célra és a
hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésre elkészített projektünk megvalósulását 500.000 Ft-tal
segítette. A program összköltségvetése 572.523 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 72.523 Ft
önrészt biztosítottunk, a teljes összeg, 72.523 Ft készpénzben állt rendelkezésre.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005. áprilisában
megtörtént.
Cél
Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

A program 2004. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
260000
200000
60000
312523
300000
12523
312523
0
0
0

300000
0
0
0

12523
0
0
0

0
572523

0
500000

0
72523

A Nemzeti Civil Alapprogram nem normatív, pályázati támogatásaként a „A Kisalföld civil
munkássága, kincsei – tanulmányút” című projektünk megvalósulását 240.000 Ft-tal
1

A 300.000 Ft támogatásból 225.000 Ft-ot 2004-ben, 75.000 Ft-ot 2005-ben, az elszámolás lezárását követően
utalt át a Magyar Államkincstár, így a 2004. évi pénzügyi adatoknál csak a 225.000 Ft-tal számoltunk.
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támogatta. A program összköltségvetése 341.216 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 101.216 Ft
önrészt biztosítottunk: 25.216 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 76.000 Ft-ot tett ki a
személyes közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a
szolgáltatások biztosítása.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005. áprilisában
megtörtént.
Cél

A program 2004. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
0
0
0
265216
240000
25216

Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

0
3000
262216
0

0
0
240000
0

0
3000
22216
0

76000
341216

0
240000

76000
101216

A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltsége közhasznú foglalkoztatást
támogatására benyújtott kérelmünket 472.800 Ft-tal segítette. A program összköltségvetése
681.120 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 208.320 Ft önrészt biztosítottunk, a teljes összeg,
208.320 Ft készpénzben állt rendelkezésre.
A pénzügyi elszámolás (a beszámoló és a kötelező mellékletek megküldésével) 2004.
októberében megtörtént.
Cél

A program 2004. évi költségvetése
Teljes költség Támogatás
Saját forrás
681120
472800
208320
0
0
0

Személyi juttatások
Dolog kiadások
Készlet beszerzés
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadások
Egyéb dologi kiadások

Térítésmentes hozzájárulás
Mindösszesen:

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
681120

0
472800

0
208320

Az adófizető magánszemélyek egyesületünk javára a személyi jövedelemadójuk 1%-os
felajánlásaiból 11.093 Ft-ot juttattak. Az APEH Csongrád Megyei Igazgatósága egyesületünk
nyilatkozata alapján 10.642 Ft-ot utalt át a bankszámlánkra, a fennmaradó 451 Ft-ot az állami
adóhatóságnál fennálló Nemzeti Kulturális Járulék számlára vezették át. A 10.642 Ft-ot a
Bordányi Amatőr Színjátszó Kör működésére költöttük.

III. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2004.
eFt

Induló Tőke
Tárgyi eredmény

1999.
0
48

2000.
48
120

2001.
120
346

2002.
346
213

2003.
213
-75

2004.
-75
117

Vált.
-288
192

6

IV. A cél szerinti juttatások felhasználása
Az egyesület 2004. évben Bordány Község Fejlődéséért Közalapítványnak juttatott 10.000 Ft
összegű támogatást. A cél a település ifjúsági kezdeményezéseinek támogatása volt.
A Római Katolikus Plébánia által szervezett kiránduláshoz számla ellenében az egyesület
62810 Ft értékű támogatást nyújtott, amelyből a szervezők a rászorult gyerekek étkeztetését,
belépőjegy költségét tudták enyhíteni.

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2004
Azonosító
IFJ-TÁ-04-B-H0365

NCA/00259222004
NCA/00070062004

Megnevezés
„Szúnyoglövő tábor –
Terepgyakorlaton a Kulturális és
Szabadidős Egyesület tagjai
(közösségépítés,
problémamegoldás,
ismeretátadás különböző
módszerekkel)”
„A Kisalföld civil munkássága,
kincsei – tanulmányút”
Támogatás működési célra és a
hozzá kapcsolódó
eszközbeszerzésre
Az adófizető magánszemélyek
személyi jövedelemadójuk 1%os felajánlása
Közhasznú foglalkoztatás
támogatása
Ifjúsági Iroda működtetése
Egyesület szerződés szerinti
alaptámogatása
Bordányi Mozi szerződés
szerinti alaptámogatása
Bordányi Mozi szerződés
szerinti működési támogatása
Szerződés szerinti hozzájárulás
a Teleház és az Ifjúsági iroda
személyi feltételeinek
biztosításához
Bordányi Amatőr Színjátszó
Kör szerződés szerinti működési
támogatása
Önkormányzati mecenatúra
támogatás

Önkormányzati mecenatúra
támogatás
Önkormányzati mecenatúra
támogatás

Támogató

Ft

Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium

225.000

Nemzeti Civil Alapprogram

240.000

Nemzeti Civil Alapprogram

500.000

APEH Csongrád Megyei
Igazgatósága
Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ Szegedi Kirendeltsége
Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség
Bordány Község
Önkormányzata
Bordány Község
Önkormányzata
Bordány Község
Önkormányzata
Bordány Község
Önkormányzata

Bordány Község
Önkormányzata
Bordány Község
Önkormányzata, Sólyáné
Sárközi Ágnes önkormányzati
képviselő
Bordány Község
Önkormányzata, Fodor Csaba
önkormányzati képviselő
Bordány Község
Önkormányzata, Kiss-Patik
Péter önkormányzati képviselő

10.642

472.800
564.000
50.000
40.000
67.100
225.000

60.000

8.806

50.000

50.000
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Azonosító

Megnevezés
Támogatás- Ifjúsági Pénzalap
Működési támogatás
Működési támogatás
Működési támogatás

Támogató
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat
Sólyáné Sárközi Ágnes
Zádori Imre
Tanács Gábor

Összesen:

Ft
260.282
5.000
10.000
45.000
2.883.630

VI. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 2004.
Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.

VII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2004.
1. Pályázati programok:
a) Lezárult pályázati programok
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2004-ben a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztériumhoz nyújtott be pályázatot „Szúnyoglövő tábor – Terepgyakorlaton a
Kulturális és Szabadidős Egyesület tagjai (közösségépítés, problémamegoldás,
ismeretátadás különböző módszerekkel)” címmel. A projekt célja: közösségszervezés, a
helyen élő fiatalok problémáinak megoldása, kortárssegítők bevonásával és a modern,
digitális technika eszközeivel. Filmkészítés, információk, kész megoldások eljuttatása a nem
aktív fiatalokhoz.
A táborban 17 fiatal és egy felnőtt segítő vett részt. A projekt végterméke többek közt a „Cucc
el van veszve” című ifjúsági film lett, amely a GYIN 2.5 keretében bemutatásra került, illetve
a Teleház Információs és Szolgáltató Központban kikölcsönözhető. A program
összköltségvetése 671.482 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 371.482 Ft önrészt
biztosítottunk.: 277.882 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 93.600 Ft-ot tett ki a
személyes közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a
szolgáltatások biztosítása. A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló
megküldésével) 2004. szeptemberében megtörtént.
Egyesületünk 2004. évben két pályázatot is benyújtott a Nemzeti Civil Alaphoz:
A Nemzeti Civil Alapprogram nem normatív, pályázati támogatásaként a működési célra és
a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésre elkészített projektünk megvalósulását 500.000 Ft-tal
segítette. A program összköltségvetése 572.523 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 72.523 Ft
önrészt biztosítottunk, a teljes összeg, 72.523 Ft készpénzben állt rendelkezésre.
A projekt keretében egy fő alkalmi munkavállalói könyvvel egy munkavállalót
foglalkoztattunk napi nyolc órában kulturális szervezőként 34 napra, illetve megbízási
szerződéssel egy főt foglalkoztattunk napi nyolc órában 2004. októberében, valamint
megvásároltunk egy számítógép konfigurációt 312.523 Ft értékben, amelyet a Teleház
Információs és Szolgáltató Központban helyeztünk el.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005. áprilisában
megtörtént.
A Nemzeti Civil Alapprogram nem normatív, pályázati támogatásaként a „A Kisalföld civil
munkássága, kincsei – tanulmányút” című projektünk megvalósulását 240.000 Ft-tal
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támogatta. A program összköltségvetése 341.216 Ft volt, a pályázati támogatáshoz 101.216 Ft
önrészt biztosítottunk: 25.216 Ft készpénzben állt rendelkezésre, míg 76.000 Ft-ot tett ki a
személyes közreműködés, a társadalmi munka, dologi, tárgyi feltételek, valamint a
szolgáltatások biztosítása.
Az egyesület vezetősége és önkéntes segítői (12 fő) a program keretében, az egyesület
szervezetfejlesztési munkáinak felgyorsítása, illetve minél magasabb szintű megvalósítása
érdekében országosan elismert, értékes szervezetfejlesztési, közösségépítő mintákat
tekintenek meg. Olyan fogadó partnert választottunk, akik az egyesületéhez hasonló
tevékenységi körrel dolgoznak, és munkásságuk célcsoportjában ugyancsak gyerekek, fiatalok
állnak. Az öt napos úgynevezett „látóút” keretében a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület,
a Börcsi Ifjúsági és Teleház, a Bóbita Erdei Iskola, a Party Túra, az Oszkói Hegypásztorkör, a
Bezenyei Gyereház és az Első Magyar Dán Termelőiskola elért eredményeivel, mindennapi
feladataival, munkájával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A szakmai út keretében előadást
hallhatnak az Ifjúság 2000-2006 programmal kapcsolatosan a győri Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Irodában, és az ifjúsági munkások feladatairól a Széchenyi István Egyetem
Szociális Munkás Tanszékén.
A pályázati elszámolás (a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésével) 2005. áprilisában
megtörtént.
b) Folyamatban lévő, esetlegesen elutasított pályázati programok
„Bordányi Ifjúsági Információs Pont” kialakítása címmel adtunk be pályázatot a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz. A pályázat keretében egy darab korszerű
számítógépes konfigurációt igényeltünk. A számítógép a Bordányi Ifjúsági Információs
Pontban került volna elhelyezésre. A program pályázati támogatást nem nyert.
„Az egyesület honapjának dinamikussá, interaktívvá fejlesztése” címmel adtunk be
pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogram Kuratóriumához. Egyesületünk a kapcsolódó
partnerekkel egy innovatív, a civil gyermek- és ifjúsági szervezetek, közösségek települési,
majd kistérségi szintű együttműködési modellprogramját kívánta megvalósítani, építve a
közel három éves fejlesztő munkának köszönhető eredményekre. A településen és a
halmozottan hátrányos helyzetű mórahalmi kistérségben működő ifjúsági szervezetek,
gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok és a civil közösségi terek (teleházak, eMagyarország pontok, ifjúsági irodák) összefogásával megvalósuló fejlesztés a térség civil
együttműködéseit ösztönözte volna, miközben olyan modell értékű együttműködési program
valósult volna meg, amely adoptálhatóvá lett volna a régió más települései, térségei számára
is, illetve lehetőséget biztosított volna a programhoz való későbbi kapcsolódásra. A
tapasztalatok feldolgozása, a civil összefogás, valamint a kommunikáció felgyorsulásának
illetve horizontális és vertikális áramlásának igénye lehetővé tette volna az információáramlás
internetes meghonosítását és működtetését egy interaktív honlap működtetésén keresztül. A
program pályázati támogatást nem nyert.
c) Vállalkozói tevékenységek
A Kulturális és Szabadidős Egyesület üzemelteti a Teleház Információs és Szolgáltató
Központot. A központ tevékenysége során elsősorban a község lakóinak érdekében fejti ki
tevékenységét. A Teleház 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
ház tanfolyamokat, programokat szervez a fiatalok, a középkorosztály, és az idősebb korúak
számára. E tevékenységei mellett befogadó "intézményként" felkarolja a helyi civil
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kezdeményezéseket, otthont ad a civil szervezetek számára, közösségi színtérként működik. A
Teleházban végzi működését a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a DélAlföldi Ifjúsági Szövetség, valamint az információs iroda helyet ad a Homokháti Kistérség
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatának 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, a Teleház Információs és Szolgáltató Központtal kapcsolatos cél szerinti
tevékenység bevétele 2004. évben 1.984.344 Ft, míg kiadása 2.014.587 Ft volt. Az előző
adatokból is látszik, hogy a Teleház veszteségesen működik, hiszen a 2004. évben 30.243 Ft
„mínusszal” zárt, 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, 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 és a helyi Érdekegyeztető Tanáccsal.

3. A közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
a) A Bordányi Mozi működtetése
A Kulturális és Szabadidős Egyesület megalakulása óta üzemelteti a Bordányi Mozit. A
kistérségi, régiós, de akár országos szinten is egyedülálló közhasznú tevékenységet az
egyesület tagjai önkéntes munkában végzik, a vetítéstől egészen a terem kitakarításáig.
Bordány Község Önkormányzatával kötött szerződés értelmében az egyesület vállalja a heti
egy alkalommal történő filmvetítést, a mozi műsorának rendszeres, sokoldalú ismertetését,
valamint a rászoruló gyerekek, fiatalok mozijeggyel és más mozihoz kapcsolódó
szolgáltatással való támogatását.
A mozi befogadóképessége 150 fő. 2004. évben 42 alkalommal került sor mozielőadásra. A
pénztári jegybevétel 190.650 Ft volt. A Bordányi Mozi működését Bordány Község
Önkormányzata, mint tulajdonos 2004. év végével véglegesen megszüntette.
b) 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 az óta 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
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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.
c) Saját honlap a www.telecity.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.
d) 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 két alkalommal, a bordányi Kultúra Napján és a Gyermek és
Ifjúsági Napon új produkcióval áll a helybeliek elé. 2004-ben a „Flórián” című darabot vitték
színre, és adták elő több száz fős közönségek előtt, nagy sikerrel. A sikerre való tekintettel az
idei évre színjátszó találkozót szervez a Kulturális és Szabadidős egyesület, melyre a
környező települések amatőr színtársulatait várják.
Emellett a különböző kulturális rendezvényekből is kiveszik a részüket, legutóbb a március
15-i ünnepségen adtak elő önálló műsort a színjátszók. A átfogó műsor keretében verset
szavaltak, énekeltek és koreográfiát állítottak össze a forradalom és szabadságharc hőseire
emlékezve. A tömegjelenet szereplőjeként a falu ifjúsága is belekóstolhatott a színjátszók
munkájába.
A szomszéd községekben vállalt vendégszerepléseket azért teljesítik szívesen, mert szeretnék,
ha erősödne a kapcsolat a Homokhátság települései, az itt élő fiatalok között.
e) 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 terem-labdarugó
mérkőzésein. A csapat nevével és a mezeken olvasható b.i.l.d. rövidítéssel a Kulturális és
Szabadidős Egyesület havonta megjelenő információs kiadványát népszerűsíti.
f) 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. A körnek jelenleg
60 fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek megvalósulását,
önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek működtetéséhez.

11

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.

4. Fontos eseményeink:
Az egyesület fontosabb eseményei közé tartozik, az immár tizedik éve megrendezendő Téli
Teremfoci Bajnokságon induló focicsapat, a b.i.l.d. BFC üzemeltetése, fenntartása.
Szeptembertől júniusig minden héten pénteken kerül sor a Bordányi Mozi filmvetítéseire.
Tavaly 42 alkalommal került sor mozielőadásra. A pénztári jegybevétel a tavalyi évben
190.650 Ft volt.
A Kulturális és Szabadidős Egyesület legfontosabb rendezvénye a Nyári Napközis és
Faluvédő Tábor, amely minden év augusztusában kerül megrendezésre. Az általános
iskolásoknak szervezett programon, 2004-ben 32 fő, elsősorban tanyán élő, szegény szülők
gyerekei jelentkeztek, akik számára ez az egy hét jelentette az igazi nyaralást.
Augusztusban egy másik tábor, a Szúnyoglövő tábor is megrendezésre kerül, de itt már csak
az egyesület tagjai vesznek részt. A Zánkán, a Gyermek és Ifjúsági Centrumban eltöltött hét
során képességfejlesztő, szituációs és önismereti feladatokkal foglalkoznak az egyesületi
tagok, persze de azért a nyaralásra is jutott idő a magyar tenger partján, a táborban 17 fő vett
részt.
A Teleház Információs és Szolgáltató Központ 2000. áprilisa óta várja ügyfeleit, ez
alkalomból minden év negyedik hónapjában a Telenap is megrendezésre kerül. Ilyenkor
különböző akciók, meglepetések várják a „teleházasokat”. Az egész évet tekintve, a
Teleháznak - 2004-ben – több mint 8000 regisztrált ügyfele volt.

5. Személyi feltételek
A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ támogatásával a Kulturális és Szabadidős
Egyesület 2004. április 1. és szeptember 30. között egy fő közcélú pályakezdő alkalmazottat
foglalkoztatott a Teleházban, aki napi nyolc órában kulturális szervezőként dolgozott a
szolgáltató központban. Ezt követően egy fő alkalmi munkavállalót foglalkoztattunk, aki napi
nyolc órában 34 napon keresztül látott el kulturális szervezői feladatokat. Megbízási
szerződéssel egy főt foglalkoztattunk 2004. szepetemberében, aki napi nyolc órában látta el
feladatait. 2004. októberétől egy főállású kulturális szervezőt foglalkoztatunk Bordány
Község Önkormányzatával és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal a település
ifjúságpolitikai koncepciójában rögzített, gyermek és ifjúsági feladatok megvalósítására
megkötött háromoldalú együttműködési megállapodás keretében.
Azon időszakokban, amikor nincs állandó alkalmazott az egyesület tagjai önkéntes
munkával látták el a mindennapi feladatokat.
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VIII. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2004. évi Közhasznúsági
jelentésének közzététele
A gazdálkodás legfőbb adatai:
2003. évi áthozat:
A) KÖSZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) államháztartás alrendszeréből
c) más adományozótól
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Vállalkozási bevétel
Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
Egyéb bevételek
C) BEVÉTELEK mindösszesen

424966 Ft
3148480 Ft
2957830 Ft
74200 Ft
1448442 Ft
1435188 Ft
190650 Ft
2398261 Ft
0 Ft
1984344 Ft
413917 Ft
5971707 Ft

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

-214900 Ft

IX. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi pénzügyi terve
BEVÉTELEK
Támogatások
Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
Képviselői mecenatúra alap
Pályázati forrás
Közhasznú tevékenység bevétele
Tagdíjak
Tagdíjbefizetés
Vállalkozási tevékenységek bevétele
Teleház Információs és Szolgáltató Központ szolgáltatási bevétele
Összes bevétel:

2542200 Ft
547200 Ft
100000 Ft
1895000 Ft
200000 Ft
96000 Ft
96000 Ft
2535000 Ft
2535000 Ft
5373200 Ft
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KIADÁSOK
1. Egyesület működtetése
1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft
1.2. Irodaszerek 12hóx500Ft
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft
1.4. Képzések költségei
1.5. Kommunikációs költségek 12 hónapx5000Ft
1.6. Utazási költségtérítés
1.7. Projektek költségei
2. Eurodesk Iroda kialakítása és működtetése
2.1. Munkatárs tiszteletdíja 12x30000Ft
2.2. Marketing tevékenység 12x8000Ft
2.3. Egyéb költségek12x1000Ft
3. Bordányi Amatőr Színjátszó Kör működtetése
3.1. Technikai eszközök vásárlása
3.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarabx30000 Ft
3.3. Marketingköltség
3.4. Kommunikációs költségek 12 hónapx1250 Ft
4. Bordány Futball Club működtetése
4.1. Mosás költségei
4.2. Ásványvíz
4.3. Futball labda 3 db
5. Bordányi Baráti Kör működtetése
5.1. Nyomtatványok költségei 12 hónapx1000Ft
5.2. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000 Ft
6. www.telecity.hu oldal működtetése
6.1. Domain név regisztrációs költsége 12 hónap
6.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap
7. TELEHÁZ működtetése
7.1. Bérköltség 12 hónap
7.2. Járulékok 12 hónap
7.3. Alkalmazott útiköltség térítése
7.3. Fénymásoló szervízdíja 12 hónap
7.4. Telefon előfizetési díja 12 hónap
7.5. Internet hozzáférés költsége 12 hónap
7.6. Telefonköltség szervezéshez
7.7. Marketingköltség
7.8. Irodaszerek 12hóx1000Ft
7.9. Nyomtatványok, kellékek
7.10. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása
7.11. Beruházások
7.12. b.i.l.d. című újság kiadása 12 hónapx30000
8. Bordányi Ifjúsági Információs Pont működtetése
8.1. Dologi kiadások 12 hónap
Összes kiadás

1986200 Ft
18000 Ft
6000 Ft
12000 Ft
60000 Ft
60000 Ft
10000 Ft
1820200 Ft
468000 Ft
360000 Ft
96000 Ft
12000 Ft
150000 Ft
60000 Ft
60000 Ft
15000 Ft
15000 Ft
50000 Ft
15000 Ft
20000 Ft
15000 Ft
24000 Ft
12000 Ft
12000 Ft
40000 Ft
16000 Ft
24000 Ft
2535000 Ft
1032000 Ft
372000 Ft
114000 Ft
44000 Ft
87000 Ft
24000 Ft
60000 Ft
20000 Ft
12000 Ft
50000 Ft
60000 Ft
300000 Ft
360000 Ft
120000 Ft
120000 Ft
5373200 Ft
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X. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2005. évi programterve
A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2004. évre vonatkozó programjait 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 ötletbőrzék eredményeinek feldolgozását követően
részletes cselekvési tervek kerültek kidolgozásra. A cselekvési tervek összegyúrásából
születtek meg a konkrét programok. 2004. 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
között szerepel a Bordányi Mozi működtetése; 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. 2005. évre a konkrét programtervet az idén is a
munkacsoportok készítik majd el.
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