
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.07.11 15:49:37

06 Szegedi Törvényszék

0 6 0 2 0 0 0 1 4 9 5 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

6 7 9 5 Bordány

Park tér

1

    

0 6 0 2 0 0 0 1 4 9 5

0 6 P k 6 0 0 0 3  1 9 9 9 0 0

1 8 4 6 4 5 5 1 2 0 6

Szilágyi Gergely

Bordány 2 0 1 8 0 5 3 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

641 943

0 0

641 943

3 408 12 414

0 0

186 636

0 0

3 222 11 778

21 377 21 864

25 426 35 221

4 390 4 911

3 220 4 390

1 170 521

0 0

20 516 20 620

20 516 20 620

520 9 690

25 426 35 221

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

0 0 6 404 1 704 6 404 1 704

8 662 15 507 8 662 15 507

1 679 1 679

1 121 1 121

4 466 6 807 4 466 6 807

0 0

8 662 15 507 6 404 1 704 15 066 17 211

6 817 13 044 965 6 817 14 009

0 1 638 0 639

0 0

0 1 470 186 0 1 656

1 845 362 24 1 845 386

0 0 0

8 662 14 877 1 813 8 662 16 690

8 599 14 877 1 813 8 599 16 690

0 630 6 404 -109 6 404 521

0 0 0 0 0

0 630 6 404 -109 6 404 521

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

4 381 4 381

41 59 41 59

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

6 7 9 5 Bordány

Park tér

1

    

0 6 P k 6 0 0 0 3  1 9 9 9 0 0

0 6 0 2 0 0 0 1 4 9 5

1 8 4 6 4 5 5 1 2 0 6

Szilágyi Gergely

ifjúsági és szabadidős és sport tevékenységek 

2011.évi CLXXV.tv.

gyerekek, fiatalok, tanyán élők szociálisan hátrányosak

500

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

15 066 17 211

41 59

15 025 17 152

8 662 16 690

0 639

8 599 16 690

6 404 521

11

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

EFOP 1.2.2-15-2016-00256

Emberi Erőforrás Minisztérium

2016-2020

21 000 000

5 998 963

5 998 963

5 998 963

5 998 963

5 998 963

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2017-1-HU01-KA105-035764

Tempus Közalapítvány

2017-2018

1 143 473

1 143 473

108 524

917 778

108 524

108 524

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

NEA-N0-17-SZ

Nemzeti Együttműködési Alap

2017-2018

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.07.11 17.54.37



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

KUSZA Szöveges Beszámoló 2017.pdf



 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2017. évi közhasznúsági jelentése

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2017. évi közhasznúsági jelentése 
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A Kulturális és Szabadidős Egyesület 
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A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2017. évi közhasznúsági jelentése

Az egyesület közhasznúsági fokozata: 

Nyilvántartási száma: 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma:

 
 
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
 

I. a számviteli beszámoló
II. a költségvetési támogatás felhasználása

III. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
IV. a cél szerinti juttatások 
V. 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

VI. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege 

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

IX. 2017. évi pénzügyi terv
X. 2018. évi program terv

 
 

Bordány, 2018. május 30. 

 
 
 
 

A Kulturális és Szabadidős Egyesület
2017. évi közhasznúsági jelentése 

 
 

 

Az egyesület közhasznúsági fokozata:  
"közhasznú". 

Nyilvántartási száma: 06-02-0001495 
Bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 

Pk.60.003/1999 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

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 

tt támogatás mértéke 
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

a közhasznúsági tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
A gazdálkodás főbb adatait tartalmazó közlemény javasolt szövege 

yi terv 
. évi program terv 

 
 
 

Szilágyi Gergely
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A Kulturális és Szabadidős Egyesület 
 

a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 

 

Szilágyi Gergely 
elnök 
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A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2017. évi számviteli beszámolója 

EGYÉB 

EGYSZERŰSÍTETT 

 

     
egyesület elnöke 

KÖZHASZNÚ 
 



 

     
Forintban 
Sor- 
Szám 

Megnevezés

1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.

2. I.    Immateriális javak 

3. II.  Tárgyi eszközök 

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök

5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6. B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.

7. I.    Készletek 

8. II.   Követelések  

9. III.  Értékpapírok 

10. IV.  Pénzeszközök 

11. C) Aktív időbeli elhatárolások

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor 

 
13. D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19)

14. I. Induló tőke/ Jegyzett tőke

15. II.   Tőkeváltozás/ Eredménye

16. III. Lekötött tartalék 

17 IV. Értékelési tartalék 

18. V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből

19. VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

20. E) Céltartalék 

21. F) KÖTELEZETTSÉGEK

22. I.     Hátrasorolt kötelezettségek

23. II.    Hosszúlejáratú kötelezettségek

24. III.  Rövidlejáratú kötelezettségek

25. G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 

Kelt: Bordány, 2018. május 30.

 
     

2 0 1 7 ÉV 
 

                                   

Megnevezés 
Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítései

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok)  641 

0 

641 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 

B) FORGÓ ESZKÖZÖK (7.-10. sorok) 3408 

0 

186 

0 

3222 
C) Aktív időbeli elhatárolások 21377 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11.) sor  25426 

D) SAJÁT TŐKE (14+15+16+17+18+19) 4390 

I. Induló tőke/ Jegyzett tőke 0 

II.   Tőkeváltozás/ Eredménye 2620 

600 

0 

V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 0 

VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 1170 

0 

KÖTELEZETTSÉGEK 20516 

I.     Hátrasorolt kötelezettségek 0 

II.    Hosszúlejáratú kötelezettségek 0 

III.  Rövidlejáratú kötelezettségek 20516 

ELHATÁROLÁSOK 520 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor) 23936 

 
Kelt: Bordány, 2018. május 30.      

       egyesület elnöke

    . 
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                               adatok ezer 

Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

 943 

  

 943 

  

  

 12414 

  

 636 

  

 11778 

 21864 

 35221 

 4911 

  

  

 600 

 3790 

 521 

  

  

 20620 

  

  

 20620 

 9690 

 35221 

   
egyesület elnöke 



 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 
   

Sor- 
szám 

Megnevezés

 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

 2.   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 3.       a) alapítótól 

 4.       b) központi költségvetésből

 5.       c) helyi önkormányzattól

 6.       d) egyéb 

 7.   2. Pályázati úton elnyert támogatás

 8.   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 9.   4. Tagdíjból származó bevétel

 10.   5. Egyéb bevétel 

 11.  B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 12.  C. Összes bevétel (A+B) 

 13.  D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

 14.       Anyagjellegű ráfordításai

 15.       Személyi jellegű ráfordítások

 16.       Értékcsökkenési leírás 

 17.       Egyéb ráfordítások 

 18.       Pénzügyi műveletek ráfordításai

 19.      Rendkívüli ráfordítások 

 20.  E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

21.       Anyagjellegű ráfordításai

22.       Személyi jellegű ráfordítások

23.       Értékcsökkenési leírás 

24.       Egyéb ráfordítások 

25.       Pénzügyi műveletek ráfordításai

26.      Rendkívüli ráfordítások 

27.  F. Összes ráfordítás (D+E)

28.  G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B

29.  H. Adófizetési kötelezettség

30.  I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G

31.  J Tárgyévi közhasznú eredmény (A

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 1 7 ÉV 
      

Megnevezés 
Előző év 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 8662 
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 95 

 
központi költségvetésből  
helyi önkormányzattól  

340 
2. Pályázati úton elnyert támogatás 4126 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2605 
4. Tagdíjból származó bevétel 1122 

374 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 6404 

15066 
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 8662 

Anyagjellegű ráfordításai 6817 
Személyi jellegű ráfordítások  

 
1845 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  
  

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  
Anyagjellegű ráfordításai 2499 
Személyi jellegű ráfordítások 2131 

236 
305 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  
  

F. Összes ráfordítás (D+E) 13896 
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)   1233 
H. Adófizetési kötelezettség 63 
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 1170 
J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

   adatok ezer 
Forintban 

Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

 15507 
  

  

  

  
  
 6807 
 6931 

 1679 

 90 

 1704 
 17211 
 14877 
 13044 

 1 

 1470 
 362 
  

  

 1813 
 965 
 638 
 186 

 24 

  

  
 16690 
 -109 
 0 

 -109 

 630 



 

   

Megnevezés
 A Személyi jellegű ráfordítások
     1 Bérköltség 
        Ebből -  megbízási díj 
                   -  munkabér munkaviszonyból

- egyéb bérjövedelmek
     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
     3. Bérjárulékok 
B  A szervezet által nyújtott támogatások
 ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott 
támogatás 
 
 
Kelt: Bordány, 2018. május 30.

 
 

 

III. Beszámoló a szervezet számára 2017
támogatás felhasználásáról

 
Személyi jövedelemadó 1%-
támogatottságunk az alábbiak szerint alakult.
 
Négy pályázati program megvalósítása kezdıdött meg 2017
közösségek és programok a horizonton” elnevezéső EFOP 1.2.2
projektünk. amelynek teljes összege 21.000.000 forint és elılegben 12.000.000 forintot kaptunk 
meg. A támogatás teljes részét a program megvalósításra fordítjuk. 
 
A következı pályázat az „E-Villagers” elnevezéső és 2017
számú projekt amelyhez összesen 1.143.473 forint és elılegnek 80%
kaptunk meg. Az összeg teljes részét az önkéntes program megvalósításához használjuk fel.
 
Harmadik pályázat a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezéső é
2016-00001 (846) azonosítószámú projekt amelynek keretében a résztvevık ismerkedhetnek a 
digitális világgal, az internet és a digitális eszközök használatával. A projektben az egyesület 
eszközöket fog kapni, amely a projekt sikeres kimenet
laptop, 2 tablet, 2 okostelefon, 1 projektor és 1 nyomtató kerül kiszállításra az egyesület számára.
 
 
A negyedik pályázat „A születés hete határon innen és túl” c. és NEA
pályázat amelynek támogatási összege 700.000 forint. A támogatásból a projekthez kapcsolódó 
programok fognak megvalósulni.
 
 

Tájékoztató adatok  
      

Megnevezés 
A Személyi jellegű ráfordítások 

munkaviszonyból 
egyéb bérjövedelmek 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

B  A szervezet által nyújtott támogatások 
ebből: kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott 

Bordány, 2018. május 30.  

 
 
P.
H. 

 
egyesület elnöke

 

Beszámoló a szervezet számára 2017-ben biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásáról 

-os felajánlásából további 59.912 Ft-ot kaptunk. Tárgyévi 
támogatottságunk az alábbiak szerint alakult. 

Négy pályázati program megvalósítása kezdıdött meg 2017-ben, az egyik a „Morajlás 
közösségek és programok a horizonton” elnevezéső EFOP 1.2.2-15-2016-00256 azonosítószámú
projektünk. amelynek teljes összege 21.000.000 forint és elılegben 12.000.000 forintot kaptunk 
meg. A támogatás teljes részét a program megvalósításra fordítjuk.  

Villagers” elnevezéső és 2017-1-HU01-KA105
ú projekt amelyhez összesen 1.143.473 forint és elılegnek 80%-át, azaz 917.778 forintot 

kaptunk meg. Az összeg teljes részét az önkéntes program megvalósításához használjuk fel.

Harmadik pályázat a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezéső é
00001 (846) azonosítószámú projekt amelynek keretében a résztvevık ismerkedhetnek a 

digitális világgal, az internet és a digitális eszközök használatával. A projektben az egyesület 
eszközöket fog kapni, amely a projekt sikeres kimenetelét tudja biztosítani. 2018.december 31
laptop, 2 tablet, 2 okostelefon, 1 projektor és 1 nyomtató kerül kiszállításra az egyesület számára.

A negyedik pályázat „A születés hete határon innen és túl” c. és NEA-N0-17-
amelynek támogatási összege 700.000 forint. A támogatásból a projekthez kapcsolódó 

programok fognak megvalósulni. 
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   adatok ezer 
Forintban 

összeg 
639 
511 
324 
176 
11 
15 
107 
363 
361 

 
 
 
 

    
egyesület elnöke 

ben biztosított költségvetési 

ot kaptunk. Tárgyévi 

ben, az egyik a „Morajlás – Új ifjúsági 
00256 azonosítószámú 

projektünk. amelynek teljes összege 21.000.000 forint és elılegben 12.000.000 forintot kaptunk 

KA105-035764 azonosító 
át, azaz 917.778 forintot 

kaptunk meg. Az összeg teljes részét az önkéntes program megvalósításához használjuk fel. 

Harmadik pályázat a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezéső és GINOP-3.1.1-16-
00001 (846) azonosítószámú projekt amelynek keretében a résztvevık ismerkedhetnek a 

digitális világgal, az internet és a digitális eszközök használatával. A projektben az egyesület 
elét tudja biztosítani. 2018.december 31-ig 3 

laptop, 2 tablet, 2 okostelefon, 1 projektor és 1 nyomtató kerül kiszállításra az egyesület számára. 

-SZ azonosítószámú 
amelynek támogatási összege 700.000 forint. A támogatásból a projekthez kapcsolódó 



 

IV. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2017.

eFt 2012 2013

Induló tőke -160 2974
Tárgyi eredmény -3269 287

V. A cél szerinti juttatások felhasználása
 
Az egyesület 2017. évben is a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen, 
amelyeket a nagyközségünkben megrendezett Bordányi Falunapok, és a különbözı alkotói 
kiállítások alkalmával használtak. Az egyesület által mőködtetett Bordányi Ifjús
Pontban az ügyféltérben elhelyezett számítógépeket használhatták térítésmentesen a fiatalok. 
Ugyanitt a közösségi tér a civil szervezetek számára állt rendelkezésre különbözı 
megbeszélések, tanácskozások számára. A Bordányi Ifjúsági Informá
mőködését a Bordányi Gyermek
valamint az információs iroda helyet ad a Homokháti Kistérség Gyermek
Önkormányzata Koordinációs Központjának is. Mindhárom szerveze
használhatta a biip technikai eszközeit. Egyesületünk a civil törvényben meghatározottak szerint 
önkéntes fogadóhelyként is mőködik. Önkénteseink nagyban hozzájárulnak az egyesület saját, 
és a településen rendezett egyéb akár faluszintő p

 
VI. Kimutatás a kapott támogatásokról 2017

 
Azonosító 

EFOP 1.2.2-15-2016-
00256 

Morajlás 
közösségek és programok a 
horizonton

2017-1-HU01-KA105-
035764 

E-Villagers

NEA-N0-17-SZ A születés hete határon 
innen és túl

 Az adófizető 
magánszemélyek személyi 
jövedelemadójuk 1%
felajánlása

  
  

 
  

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2017. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Változás 
 

2974 2985 3220 4390   
287 11 321 1170   

 
A cél szerinti juttatások felhasználása 

Az egyesület 2017. évben is a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen, 
amelyeket a nagyközségünkben megrendezett Bordányi Falunapok, és a különbözı alkotói 
kiállítások alkalmával használtak. Az egyesület által mőködtetett Bordányi Ifjús
Pontban az ügyféltérben elhelyezett számítógépeket használhatták térítésmentesen a fiatalok. 
Ugyanitt a közösségi tér a civil szervezetek számára állt rendelkezésre különbözı 
megbeszélések, tanácskozások számára. 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
Önkormányzata Koordinációs Központjának is. Mindhárom szerveze
használhatta a biip technikai eszközeit. Egyesületünk a civil törvényben meghatározottak szerint 
önkéntes fogadóhelyként is mőködik. Önkénteseink nagyban hozzájárulnak az egyesület saját, 
és a településen rendezett egyéb akár faluszintő programok megvalósításában is. 

Kimutatás a kapott támogatásokról 2017 

Megnevezés Támogató 
Morajlás – Új ifjúsági 
közösségek és programok a 
horizonton 

Emberi Erőforrás 
Minisztérium 

Villagers Tempus Közalapítvány

A születés hete határon 
innen és túl 

Nemzeti Együttműködési 
Alap 

Az adófizető 
magánszemélyek személyi 
jövedelemadójuk 1%-os 
felajánlása 

NAV Csongrád Megyei 
Igazgatósága 
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Az egyesület 2017. évben is a Bordányi Faluháznak biztosított paravánokat térítésmentesen, 
amelyeket a nagyközségünkben megrendezett Bordányi Falunapok, és a különbözı alkotói 
kiállítások alkalmával használtak. Az egyesület által mőködtetett Bordányi Ifjúsági Információs 
Pontban az ügyféltérben elhelyezett számítógépeket használhatták térítésmentesen a fiatalok. 
Ugyanitt a közösségi tér a civil szervezetek számára állt rendelkezésre különbözı 

ciós Pontban végzi 
alföldi Ifjúsági Szövetség, 

valamint az információs iroda helyet ad a Homokháti Kistérség Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzata Koordinációs Központjának is. Mindhárom szervezet térítésmentesen 
használhatta a biip technikai eszközeit. Egyesületünk a civil törvényben meghatározottak szerint 
önkéntes fogadóhelyként is mőködik. Önkénteseink nagyban hozzájárulnak az egyesület saját, 

rogramok megvalósításában is.  

Összeg 
21.000.000 Ft 

Tempus Közalapítvány 1.143.473 Ft 

Nemzeti Együttműködési 700.000 Ft 

NAV Csongrád Megyei 59.912 Ft 

 
 



 

VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege a 2017. évben
 

Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.

 
VIII. Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2017.

 
1. Pályázati programok: 
 
a) Lezárult pályázati programok

 
Az egyesület szintén pályázatot nyújtott be az FM Irányító Szervezetéhez, 
azonosítószámmal, hagyományörzı és közösségépítı programsorozatainak támogatására. A 
„Kincsek a családban - Helyi értékek keresése Bordányban és Csókán” cím
megvalósítása megkezdıdött 2016
pénzügyi elszámolásra 2017-ben került sor.

 
Mőködési célú NEA pályázati program is benyújtásra került az Emberi Erıforrások 
Minisztériumához. A NEA-NO
minisztérium. A programban munkavállalói bér és járulék elszámolásaira nyílt lehetıség.
szakmai és pénzügyi elszámolásra 2017

 
b) Folyamatban lévı, esetlegesen elutasított pályázati programok

 
A „Morajlás – Új ifjúsági közösségek és programok a horizonton” elnevezéső EFOP 1.2.2
2016-00256 azonosítószámú projektünk amely 
projektben 12 környezı település vesz részt, amelyben helyi ifjúsági közösségeknek kell helyi, 
illetve kistérségi programokat szervezniük. A projekt segítséget nyújt az ifjúsági programok 
anyagi, illetve szakmai lebonyolításában.
 
A következı pályázatunk az „E
számú projektünk amelyben két portugál önkéntes vesz részt. A projektben résztvevı fiatalok 
számára olyan készségek, képességek és kompetenciák elsaját
késıbbi integrációjukat a munka világába, 
munka, közös interakció közösségépítı jellegére és ezen keresztül az ifjúsági mobilitás és az 
önkéntesség népszerősítése a részvevı önkéntesek által végzett tevékenységekre építve. Az 
önkéntesek által végzett tevékenységek amellett, hogy a helyi közösség építését szolgálták, 
fölhívták a figyelmet Európa kulturális sokszínőségére, ugyanakkor növelték mind a 
résztvevıkben, mind a helyiekben az európai összetartozás érzését.
második felében fog megtörténni.
 
A születés hete határon innen és túl c. és NEA
a születés hetén azok a szakemberek, akik az év
a családok tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek ismeretében 
kiválaszthatják a számukra megfelelı irányt.
A rendezvény célja a várandósok és családjuk minél szélesebb körő tájé
döntési lehetıségeikrıl, a csecsemı ellátás hagyományos és újszerő alternatíváiról, az informált 
döntést elısegítı kutatási eredményekrıl és a nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlásairól.
  

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege a 2017. évben

Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek. 

Beszámoló a közhasznú tevékenységről 2017. 

 

programok 

Az egyesület szintén pályázatot nyújtott be az FM Irányító Szervezetéhez, 
azonosítószámmal, hagyományörzı és közösségépítı programsorozatainak támogatására. A 

Helyi értékek keresése Bordányban és Csókán” cím
megvalósítása megkezdıdött 2016-ban, 1.999.190 Ft-os támogatási összeggel. A szakmai és 

ben került sor. 

Mőködési célú NEA pályázati program is benyújtásra került az Emberi Erıforrások 
NO-16-M-0657 azonosítószámú pályázatot 255.000 Ft

minisztérium. A programban munkavállalói bér és járulék elszámolásaira nyílt lehetıség.
szakmai és pénzügyi elszámolásra 2017-ben került sor. 

Folyamatban lévı, esetlegesen elutasított pályázati programok 

Új ifjúsági közösségek és programok a horizonton” elnevezéső EFOP 1.2.2
00256 azonosítószámú projektünk amely elszámolása 2020-ban fog megtörténni. A 

projektben 12 környezı település vesz részt, amelyben helyi ifjúsági közösségeknek kell helyi, 
illetve kistérségi programokat szervezniük. A projekt segítséget nyújt az ifjúsági programok 

nyolításában. 

A következı pályázatunk az „E-Villagers” elnevezéső és 2017-1-HU01-KA105
számú projektünk amelyben két portugál önkéntes vesz részt. A projektben résztvevı fiatalok 
számára olyan készségek, képességek és kompetenciák elsajátításának a biztosítása, melyek segítik 
késıbbi integrációjukat a munka világába,  valamint a helyi fiatalok figyelmének felkeltése a közös 
munka, közös interakció közösségépítı jellegére és ezen keresztül az ifjúsági mobilitás és az 

ése a részvevı önkéntesek által végzett tevékenységekre építve. Az 
önkéntesek által végzett tevékenységek amellett, hogy a helyi közösség építését szolgálták, 
fölhívták a figyelmet Európa kulturális sokszínőségére, ugyanakkor növelték mind a 

mind a helyiekben az európai összetartozás érzését. A pályázat elszámolása 2018 
második felében fog megtörténni. 

A születés hete határon innen és túl c. és NEA-N0-17-SZ azonosítószámú pályázat lényege, hogy 
a születés hetén azok a szakemberek, akik az év többi hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy 
a családok tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek ismeretében 
kiválaszthatják a számukra megfelelı irányt.  
A rendezvény célja a várandósok és családjuk minél szélesebb körő tájékoztatása választási és 
döntési lehetıségeikrıl, a csecsemı ellátás hagyományos és újszerő alternatíváiról, az informált 
döntést elısegítı kutatási eredményekrıl és a nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlásairól.
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A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege a 2017. évben 

Az egyesület szintén pályázatot nyújtott be az FM Irányító Szervezetéhez, HUNG-2016/3894 
azonosítószámmal, hagyományörzı és közösségépítı programsorozatainak támogatására. A 

Helyi értékek keresése Bordányban és Csókán” címő pályázatunk 
os támogatási összeggel. A szakmai és 

Mőködési célú NEA pályázati program is benyújtásra került az Emberi Erıforrások 
0657 azonosítószámú pályázatot 255.000 Ft-al támogatta a 

minisztérium. A programban munkavállalói bér és járulék elszámolásaira nyílt lehetıség. A 

Új ifjúsági közösségek és programok a horizonton” elnevezéső EFOP 1.2.2-15-
ban fog megtörténni. A 

projektben 12 környezı település vesz részt, amelyben helyi ifjúsági közösségeknek kell helyi, 
illetve kistérségi programokat szervezniük. A projekt segítséget nyújt az ifjúsági programok 

KA105-035764 azonosító 
számú projektünk amelyben két portugál önkéntes vesz részt. A projektben résztvevı fiatalok 

ításának a biztosítása, melyek segítik 
valamint a helyi fiatalok figyelmének felkeltése a közös 

munka, közös interakció közösségépítı jellegére és ezen keresztül az ifjúsági mobilitás és az 
ése a részvevı önkéntesek által végzett tevékenységekre építve. Az 

önkéntesek által végzett tevékenységek amellett, hogy a helyi közösség építését szolgálták, 
fölhívták a figyelmet Európa kulturális sokszínőségére, ugyanakkor növelték mind a 

A pályázat elszámolása 2018 

SZ azonosítószámú pályázat lényege, hogy 
külön azon dolgoznak, hogy 

a családok tagjai megtalálják azokat az információkat és alternatívákat, melyek ismeretében 

koztatása választási és 
döntési lehetıségeikrıl, a csecsemı ellátás hagyományos és újszerő alternatíváiról, az informált 
döntést elısegítı kutatási eredményekrıl és a nemzetközi egészségügyi szervezetek ajánlásairól. 



 

A „Digitális Jólét Program Pontok fej
azonosítószámú projekt amelynek keretében a résztvevık ismerkedhetnek a digitális világgal, az 
internet és a digitális eszközök használatával. A projektben az egyesület eszközöket fog kapni, 
amely a projekt sikeres kimenetelét tudja biztosítani. 2018.december 31
okostelefon, 1 projektor és 1 nyomtató kerül kiszállításra az egyesület számára.
 
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 szolgá
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
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 s
"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
valamint az információs iroda helyet ad a Homokháti Kistérség Gyermek
Önkormányzata Koordinációs Központjának is. Kapcsolatot tart fenn a helyi, regionális, 
megyei és országos szervezetekke
szervezetekkel, hogy a lakosság egyes rétegeinek, pl.: vállalkozók igényeit is ki tudja szolgálni.

 
2. Érdekérvényesítés 
 

Az egyesület célja elsısorban az ifjúság 
érdeklıdési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és 
térségében. Szabadidıs és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a 
hagyományırzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni
fejlesztése a közösség érdekében, ismereteik bıvítése képzésekkel, programokkal.
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttmőködik a 
Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal, szükség esetén v
fogalmaz meg Bordány Község Önkormányzata, vagy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság 
számára.  

 
3. A közhasznúsági tevékenységrıl szóló rövid tartalmi besz
  
a) Saját honlapok - www.telecity.hu

A telecity.hu honlapon egyesületünk saját magáról ad alapinformációkat, így például itt 
jelennek meg a közhasznúsági jelentéseink, az elérhetıségek, a különbözı az egyesület által 
használt belsı nyomtatványok. Megjelennek a honlapon az egyesület által szervezett 
programok, különbözı akciók, a fiatalokat érintı pályázatok. Az egyesület keretein belül 
mőködı mőhelyek, azok elérhetıségei, programjai valamint a célcsoportot érdeklı hírek, 
tudósítások ugyancsak itt jelennek meg.
A Bordányi Gyermek- 
www.bordanynet.hu honlapot, amelyen az ifjúsági önkormányzat
kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A weblapok mőködtetése a bordányNET 
program keretén belül valósul meg.

 

A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezéső és GINOP-3.1.1-16
azonosítószámú projekt amelynek keretében a résztvevık ismerkedhetnek a digitális világgal, az 
internet és a digitális eszközök használatával. A projektben az egyesület eszközöket fog kapni, 

rojekt sikeres kimenetelét tudja biztosítani. 2018.december 31-ig 3 laptop, 2 tablet, 2 
okostelefon, 1 projektor és 1 nyomtató kerül kiszállításra az egyesület számára.

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 szolgá
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
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 célja elsısorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogás
érdeklıdési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és 
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.
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttmőködik a 

és Ifjúsági Önkormányzattal, szükség esetén véleményt mond, ajánlásokat 
fogalmaz meg Bordány Község Önkormányzata, vagy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság 

A közhasznúsági tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 

www.telecity.hu, a www.bordanynet.hu - mőködtetése
A telecity.hu honlapon egyesületünk saját magáról ad alapinformációkat, így például itt 

meg a közhasznúsági jelentéseink, az elérhetıségek, a különbözı az egyesület által 
használt belsı nyomtatványok. Megjelennek a honlapon az egyesület által szervezett 
programok, különbözı akciók, a fiatalokat érintı pályázatok. Az egyesület keretein belül 

őködı mőhelyek, azok elérhetıségei, programjai valamint a célcsoportot érdeklı hírek, 
tudósítások ugyancsak itt jelennek meg. 

 és Ifjúsági Önkormányzattal közösen mőködtetjük a 
www.bordanynet.hu honlapot, amelyen az ifjúsági önkormányzat hírei, a fiatalokkal 
kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A weblapok mőködtetése a bordányNET 
program keretén belül valósul meg. 
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16-2016-00001 (846) 
azonosítószámú projekt amelynek keretében a résztvevık ismerkedhetnek a digitális világgal, az 
internet és a digitális eszközök használatával. A projektben az egyesület eszközöket fog kapni, 

ig 3 laptop, 2 tablet, 2 
okostelefon, 1 projektor és 1 nyomtató kerül kiszállításra az egyesület számára. 

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 

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 

zámára. 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 

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, 

l, intézményekkel, hivatalokkal, szövetségekkel, és szakmai 
szervezetekkel, hogy a lakosság egyes rétegeinek, pl.: vállalkozók igényeit is ki tudja szolgálni. 

összefogása, koordinálása, 
érdeklıdési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése Bordányban és 
térségében. Szabadidıs és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a 

készség, képességek 
fejlesztése a közösség érdekében, ismereteik bıvítése képzésekkel, programokkal. 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén együttmőködik a 

éleményt mond, ajánlásokat 
fogalmaz meg Bordány Község Önkormányzata, vagy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottság 

ámoló  

mőködtetése 
A telecity.hu honlapon egyesületünk saját magáról ad alapinformációkat, így például itt 

meg a közhasznúsági jelentéseink, az elérhetıségek, a különbözı az egyesület által 
használt belsı nyomtatványok. Megjelennek a honlapon az egyesület által szervezett 
programok, különbözı akciók, a fiatalokat érintı pályázatok. Az egyesület keretein belül 

őködı mőhelyek, azok elérhetıségei, programjai valamint a célcsoportot érdeklı hírek, 

és Ifjúsági Önkormányzattal közösen mőködtetjük a 
hírei, a fiatalokkal 

kapcsolatos legfontosabb információk jelennek meg. A weblapok mőködtetése a bordányNET 



 

b) Bordányi Baráti Kör, a fiatalok önkéntes munkájának elismerésére
A Bordányi Baráti Kör a teleházzal párhuzamosan alakult meg, Szendrı
címő könyvének hatására. A KÖR valójában egy olyan jól átgondolt rendszer, amely 
tökéletesen alkalmas arra, hogy egy
tudják elszámolni a közösségért, az egyénekért végzett önkéntes munkát. 
Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan, 
elektronikusan rögzített formában 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.
A körnek közel 150 fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek 
megvalósulását, önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek 
mőködtetéséhez. 
 

c) A Nyári Napközis és Faluvédı Tábor megrendezése
2017-ben tizennyolcadik alkalommal került me
Tábor. A táborban általános iskolás korú fiatalok vettek részt.

 
4. Fontos eseményeink: 

2017. február 2. RETRO 13 buli 
2017. július 3-7. között Nyári Napközis és Faluvédı Tábor
 

5. Személyi feltételek 
Egyesületünk 2017-ben 0,08
kulturális szervezıként dolgozott az ifjúsági információs pontban, további alkalmazottak csak 
idıszakosan és részmunkaidıben voltak foglalkoztatva. 

 
IX. A Kulturális és Szabadidős Egyesület 2017. évi Közhasznúsági 

jelentésének közzététele
 
A gazdálkodás legfőbb adatai:

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
Ráfordításként érvényesíthető kiadások

Ráfordítást jelentő eszközvásárlások

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY
 

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 né
tudják elszámolni a közösségért, az egyénekért végzett önkéntes munkát.  
Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan, 
elektronikusan rögzített formában létezı pénz, de mégis a közösségen belül elfogadott 

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. 

tıl felvette a KÖR Bank nevet. 
fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek 

megvalósulását, önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek 

A Nyári Napközis és Faluvédı Tábor megrendezése 
ben tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a Nyári Napközis és Faluvédı 

Tábor. A táborban általános iskolás korú fiatalok vettek részt. 

 
2017. február 2. RETRO 13 buli  

7. között Nyári Napközis és Faluvédı Tábor 

0,08 fı fıállású alkalmazottat foglalkoztatott, napi nyolc órában 
kulturális szervezıként dolgozott az ifjúsági információs pontban, további alkalmazottak csak 
idıszakosan és részmunkaidıben voltak foglalkoztatva.  

Szabadidős Egyesület 2017. évi Közhasznúsági 
jelentésének közzététele 

A gazdálkodás legfőbb adatai: 

Közhasznú tevékenységből származó összes bevétel 
Közhasznú működésre kapott támogatás központi költségvetésből 
Pályázati úton elnyert támogatás 
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 

Vállalkozási tevékenység bevétele 
Pénzbevételt nem jelentő bevételek 

tevékenység ráfordításai 
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 
Ráfordítást jelentő eszközvásárlások 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 
TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY 
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Szupi József: A KÖR 
címő könyvének hatására. A KÖR valójában egy olyan jól átgondolt rendszer, amely 

egy közösségen belül becsületesen, félreértések nélkül 

Az önkéntes munka elszámoló egysége a Bordányi Korona lett, amely ugyan csak virtuálisan, 
elektronikusan rögzített formában létezı pénz, de mégis a közösségen belül elfogadott 

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. 

fiatal a tagja, akik önkéntes munkájukkal segítik a fenti projektek 
megvalósulását, önkéntes munkájukkal hozzájárulnak az egyesület intézményeinek 

grendezésre a Nyári Napközis és Faluvédı 

fı fıállású alkalmazottat foglalkoztatott, napi nyolc órában 
kulturális szervezıként dolgozott az ifjúsági információs pontban, további alkalmazottak csak 

Szabadidős Egyesület 2017. évi Közhasznúsági 

ezer Ft-ban 

17211 
15507 

 
6807 
6931 
1679 

90 
1704 

0 
16690 
14877 
14877 

0 
1813 

0 
529 



 

X. A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 201
 

A) BEVÉTELEK 
 
Támogatások 

Pályázati forrás (NEA, Erasmus+, EFOP, egyéb)
Közhasznú tevékenység bevétele
Tagdíjak 

Tagdíjbefizetés 
Vállalkozási tevékenységek bevétele

Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele
Banki kamat 

Összes bevétel: 
 

B) KIADÁSOK    
  
1. Egyesület mőködtetése 

1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft
1.2.Postaköltség 
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft
1.4. Bankköltség és illetékek
1.5. Könyvelési díj  
1.6. Tervezett programok, projektek költségei

2. Bordányi Amatır Színjátszó Kör mőködtetése
2.1. Technikai eszközök vásárlása
2.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarab x 30000 Ft
2.3. Marketingköltség 

3. Pályázatok megvalósítása 
3.1. Futó projektek megvalósítása
3.2 Új projekt megvalósítása

4. Bordányi Baráti Kör mőködtetése
4.1. telecity.hu szoftver karbantartási költsége 

5. www.telecity.hu oldal mőködtetése
5.1. Domain név költsége 1
5.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap x 1250 Ft

6. Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése
6.1. Megbízási díj és EFO
6.2. Járulékok 
6.3. ELÁBÉ  
6.4. Továbbszámlázott telefondíj
6.5. Internet hozzáférés költsége
6.6. Telefon elıfizetési díja 

7. Támogatás nyújtása helyi civilek és iskolai osztályok részére
7.1. Tallérváltás 

Összes kiadás 
 
 
  

Szabadidıs Egyesület 2018. évi pénzügyi terve

    
 

Pályázati forrás (NEA, Erasmus+, EFOP, egyéb)    
Közhasznú tevékenység bevétele  

  
   

Vállalkozási tevékenységek bevétele  
Bordányi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatási bevétele    

  
  

  
  
 

12hóx1500Ft   
  

1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft   
Bankköltség és illetékek   

 
1.6. Tervezett programok, projektek költségei   

r Színjátszó Kör mőködtetése  
.1. Technikai eszközök vásárlása   
.2. Díszletek, jelmezek költségei 1 színdarab x 30000 Ft  

  
  

megvalósítása  
3.2 Új projekt megvalósítása   

4. Bordányi Baráti Kör mőködtetése  
.1. telecity.hu szoftver karbantartási költsége   

5. www.telecity.hu oldal mőködtetése  
.1. Domain név költsége 1 x 15000 Ft  
.2. Honlap karbantartás költsége 12 hónap x 1250 Ft  

6. Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése  
Megbízási díj és EFO   

  
 

Továbbszámlázott telefondíj  
.5. Internet hozzáférés költsége  

   
7. Támogatás nyújtása helyi civilek és iskolai osztályok részére 
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. évi pénzügyi terve 

13 300 000 Ft 
13 300 000 Ft 
7 000 000 Ft 
1 700 000 Ft 
1 700 000 Ft 
1 300 000 Ft 
1 300 000 Ft 

1 000 Ft 
23 300 000 Ft 

  
1 328 000 Ft 

18 000 Ft 
10 000 Ft 
12 000 Ft 

200 000 Ft 
500 000 Ft 
588 000 Ft 
165 000 Ft 
60 000 Ft 
60 000 Ft 
15 000 Ft 

13 300 000 Ft 
9 500 000 Ft 
3 800 000 Ft 

100 000 Ft 
100 000 Ft 
30 000 Ft 
15 000 Ft 
15 000 Ft 

8 077 000 Ft 
530 000 Ft 
110 000 Ft 
390 000 Ft 

7 000 000 Ft 
24 000 Ft 
23 000 Ft 

300 000 Ft 
300 000 Ft 

23 300 000 Ft 



 

XI. A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 201
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. 
2015. évre öt kiemelt területet céloztunk meg: A 
informatikai fejlesztése. Ezen belül elsısorban a következı feladatokat szeretnénk megoldani: 
információs honlapok (bordanynet.hu, telecity.hu) mőködtetése; helyi internetezés
feltérképezése; az elektronikus levelezés, ügyintézés népszerősítése; az iskolai informatikai 
rendszer fejlesztésének támogatása; új internetes szerver vásárlása és fenntartása; informatikai 
fejlesztések ösztönzése. Az EGÉRHÁZ program
tartása. Itt a következı feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági 
elképzelésekhez; a Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése és továbbfejlesztése; 
igényfelmérés, adatbázisok létrehozása; kép
szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerzı programok szervezése; nyári
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 N
Napközis és Faluvédı Tábor és a Gyermek
programgeneráló folyamatok elindítása, alkotó
üzemeltetése. Az életTÉR program
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 tá
szervezése, ezek segítségével a község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók 
megszervezése; egyéb felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen. A 
program fı célja a helyi demokrácia, a kis
diákönkormányzat létrehozásának támogatása; a Bordányi Gyermek
mőködtetése; a Homokháti Kistérség Gyermek
Központjának mőködtetése; a hely
és Ifjúsági Önkormányzati választások elıkészítése és lebonyolítása; demokratikusan mőködı 
civil szervezetek segítése, támogatása; európai közösségi minták megismertetése. A 
programmal a falu kulturális életének továbbfejlesztését tőzték ki maguk elé. Ez évi terveik 
között szerepel a Bordányi Amatır Színjátszó Kör mőködésének támogatása; alkalmi és állandó 
kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra Napja szervezése és lebonyolítása; egy
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
programtervet az idén is a munkacsoportok készítik majd el.
 
 

A Kulturális és Szabadidıs Egyesület  2018. évi programterve
A Kulturális és Szabadidıs Egyesület 2018. 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 

oportban 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. 

évre öt kiemelt területet céloztunk meg: A bordányNET program
informatikai fejlesztése. Ezen belül elsısorban a következı feladatokat szeretnénk megoldani: 
információs honlapok (bordanynet.hu, telecity.hu) mőködtetése; helyi internetezés
feltérképezése; az elektronikus levelezés, ügyintézés népszerősítése; az iskolai informatikai 
rendszer fejlesztésének támogatása; új internetes szerver vásárlása és fenntartása; informatikai 

EGÉRHÁZ program célja az ifjúság helyzetbe hozása és helyben 
tartása. Itt a következı feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági 
elképzelésekhez; a Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése és továbbfejlesztése; 
igényfelmérés, adatbázisok létrehozása; képzések, képességfejlesztı tréningek, tapasztalatcserék 
szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerzı programok szervezése; nyári
idénymunkák megszervezése közvetítése; közösségi tér biztosítása; a fiatalok életviteléhez 

biztosítása; információkhoz való hozzáférés biztosítása, tanácsadás; 
fiatal vállalkozók segítése; rendezvényszervezés; nyelvtanulás elısegítése; külföldi csereprogramok 

hálózat kiépítésének és mőködtetésének koordinálása; a N
Napközis és Faluvédı Tábor és a Gyermek- és Ifjúsági Nap ez évi megrendezése; 
programgeneráló folyamatok elindítása, alkotó-csoportok, közösségek létrehozása; könyváruház 

életTÉR program az egészséges, sportos életmód megteremtésével,
környezetvédelemmel foglalkozik. Ennek keretében számos kiemelt cél került megfogalmazásra, 

és papírhulladék győjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi 
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 

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 

a falu kulturális életének továbbfejlesztését tőzték ki maguk elé. Ez évi terveik 
között szerepel a Bordányi Amatır Színjátszó Kör mőködésének támogatása; alkalmi és állandó 
kiállítások szervezése; a Bordányi Kultúra Napja szervezése és lebonyolítása; egy
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. 2018. évre a konkrét 
programtervet az idén is a munkacsoportok készítik majd el. 
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. évi programterve 
. 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 

oportban 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. 

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 

fjúság helyzetbe hozása és helyben 
tartása. Itt a következı feladatok kerültek kiemelésre: integrálódás a Homokháti ifjúsági 
elképzelésekhez; a Bordányi Ifjúsági Információs Pont mőködtetése és továbbfejlesztése; 

zések, képességfejlesztı tréningek, tapasztalatcserék 
szervezése; állásközvetítés, munkatapasztalat szerzı programok szervezése; nyári- és 
idénymunkák megszervezése közvetítése; közösségi tér biztosítása; a fiatalok életviteléhez 

biztosítása; információkhoz való hozzáférés biztosítása, tanácsadás; 
fiatal vállalkozók segítése; rendezvényszervezés; nyelvtanulás elısegítése; külföldi csereprogramok 

hálózat kiépítésének és mőködtetésének koordinálása; a Nyári 
és Ifjúsági Nap ez évi megrendezése; 

csoportok, közösségek létrehozása; könyváruház 
az egészséges, sportos életmód megteremtésével, a 

környezetvédelemmel foglalkozik. Ennek keretében számos kiemelt cél került megfogalmazásra, 
és papírhulladék győjtés idei megszervezése és lebonyolítása; a helyi 

mogatása; szemétszüretek 
szervezése, ezek segítségével a község egyes részeinek megtisztítása; virágosítási, fásítási akciók 
megszervezése; egyéb felújító, karbantartó munkálatok elvégzése a településen. A hangerı 

közösségek, a civil szektor erısítése. Fıbb elemei: 
és Ifjúsági Önkormányzat 

és Ifjúsági Önkormányzata Koordinációs 
i 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 

a falu kulturális életének továbbfejlesztését tőzték ki maguk elé. Ez évi terveik 
között szerepel 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.  

. 2018. évre a konkrét 
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