KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2005.

Alapítványunk a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI Törvény 19.§-ában elıírt
Közhasznúsági jelentése a következı.

1. Számviteli beszámoló
Az alapítvány mérlege és eredménylevezetése, valamint az éves beszámoló a mellékletben
található.
2. Állami támogatás felhasználása
Alapítványunk a tárgyévben Állami Támogatást nem kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
Alapítványunk vagyoni helyzete évrıl évre minimálisan növekvı tendenciát mutat, egyéb
források vállalt feladataink részbeni finanszírozását biztosítják. Az állatok takarmányának
beszerzése pénzügyi nehézségeket okozott, mivel a tárgyév aszályos volt és ez nagyon
befolyásolta a beszerzési árakat.
Alapítványunk vállalkozási tevékenységet fennállása óta nem folytatott, így 2005.-ben sem.
Közhasznú tevékenységei mellett más tevékenységet nem látott el. Összes bevétel és összes
kiadás az Alapító Okiratban leírt célkitőzések és közhasznú tevékenységek, mint
alaptevékenységekkel kapcsolatban valósultak meg. A bevételek és kiadások egyensúlyát, a
bevételek és kiadások elemeit a mellékelt kimutatás is szemlélteti.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Alapítványunk cél szerinti juttatást nem kapott.
5. A központi költségvetési szervtıl elkülönített állami pénzalaptól helyi önkormányzattól
kapott támogatás.
Alapítványunk az állampolgárok személyi jövedelem adójának 1%-os felajánlásából
1.305.530.-Ft azaz Egymillio-háromszáz-ötezer-ötszázharminc forinttal részesült, ami
központi költségvetési támogatásnak minısül. Alapítványunk Örbottyán Nagyközség
Önkormányzatától támogatást nem kapott.
A támogatásokat állatmentésre, lovak takarmányozására, befogadott állatok (vegyes)
élelmezésére, állatgyógyászati termékekre, állatorvosi költségekre, hirdetésekre,
ismeretterjesztı kiadványok elıállítására, ló otthonunk fenntartására, szükséges javításokra, a
látogatók fogadására, információkkal ellátására, és egyéb alaptevékenységekre használtuk fel.
6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke, összege.
Az Alapítvány tisztségviselıi a – kurátorok- tevékenységükért semmilyen juttatást,
ellenszolgáltatást nem kaptak.

7. Az Alapítvány közhasznú tevékenységérıl szóló tartalmi beszámoló
Alapítványunk 2002.01.28.-án jött létre öt magánszemély (egy magánszemély alapító és négy
magánszemély kuratóriumi tag) kezdeményezésére. Alapítványunk az 1997. évi
CLVI.tv.26.§ értelmében megjelölt közhasznú tevékenységet folytat, a Pest Megyei Bíróság
Pk. 60446/2001/1. 2002.01.28. számú nyilvántartásba vételétıl. A kuratórium tagjai
feladataikat szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül látják el. Az Alapítványnak nincs
alkalmazottja, a munkánkat önkéntesek segítik.
Az Alapítványnak nincs ingatlan vagyona.
Az Alapítvány 2162. Örbottyán, Erkel Ferenc u. 0246/1. szám alatt mőködik, mely területen
16 bokszos istállót és 3Ha legelıt használ. A területet és építményt az egyik kuratóriumi tag
használatba adta az Alapítványnak. A használatért az Alapítvány nem fizet, a használat
ingyenes (szerzıdés). A használatért állagmegırzésre köteles az Alapítvány.
Az Alapítvány tulajdonában nincs jármő, de használatában van 2db TGK, 1db rakodógép, 1db
főkasza, 1db láncfőrész, 1db benzinmotoros kistraktor. Ezen jármővek és eszközök az
állatokkal és a területtel kapcsolatos teendıkben segítik az Alapítványt. Bérleti díjat nem
fizetünk a használatukért.
Szervezetünk közhasznú tevékenységei közé tartozik a természetvédelem (oktatás, nevelés),
az állatvédelem (az állatvédelmi jogszabályok, törvények betartásának ellenırzése), a
környezetvédelem (élıhelyek, és környékének tisztántartása, parlagfő mentesítés). A
hatóságok által bőncselekmény esetén elkobzott állatok elszállítása, befogadása, tartása.
A hatóságokkal való együttmőködés ( Önkormányzatok, Rendırségek, Állategészségügyi
Hatóságok), állatkínzás felderítése, feljelentése, vagy megakadályozása.

8. Célkitőzés
Ló otthonunk mőködtetése, bıvítése a jelenlegi és idekerülı állatok (jelenleg korlátozott
létszám) fajtájukhoz méltó tartási körülményeinek biztosítása, az itt élı állatok élelmezése, és
egészségügyi ellátása, sérült állatok orvosi kezelése. Alapítványunk hat éve foglalkozik
bántalmazott, fajtájukhoz nem méltó és megfelelın tartott állatok mentésével, gyógyításával
és örökbeadásával.
Alapítványunk az ország egész területén tevékenykedik, szemléket tart, megteszi a szükséges
bejelentéseket, ha az Állatvédelmi Törvény megszegését (állatkínzás) tapasztalja.
Az istállókban, magánszemélyeknél tartott állatok tartási körülményeit az
Önkormányzatoknak és az Állategészségügyi Hatóságoknak kellene folyamatosan ellenırizni.
Ezen ellenırzések a mai napig sem hatékonyak, és probléma megoldóak, tapasztalataink
szerint.
Alapítványunk több bejelentés alkalmából szemléket tartott különbözı állattartó helyeken.
A helyi önkormányzatoknál megtettük a feljelentéseket.
Ló otthonunk fenntartására, takarmányozásra, állatgyógyszerekre, állatok mentésére,
szemlékre, állatorvosi költségekre, a tevékenység reklámozására fordított kiadásainkat a
kimutatás tartalmazza.
Szemléink során próbáljuk az állattartókat informálni a törvény által megkövetelt tartási
körülményekre figyelmeztetni, és a hatóságokkal jobb tartási feltételekre kényszeríteni.
Célkitőzéseik között szerepel a felelıtlen vemhesítés és a túlszaporulat visszaszorítása.
A mai lovas társadalomnak szerintünk nincs szüksége a lovak házilagos fedeztetésére.

Mentettünk csikót akit a gazdája egy disznó ólban tartott lánccal lekötve. Az állandó
menekülési kénszer és erılködés következtében nagykitüremkedési sérve keletkezett, melyet
megmőtettünk.
.
Természetvédelmi célkitőzéseink terén Alapítványunk Kötelességének érzi a gyermekek
felelısség tudatának fejlesztését az állatok és a természet iránt. Az iskolai oktatás tantervébe
az ezzel kapcsolatos ismeretek nem férnek bele, emiatt is szívesen és örömmel vesszük, ha
óvodás és iskolás csoportok látogatnak el hozzánk. A Kistérségi iskolák és óvodák rendszeres
látogatóink. Örömmel tapasztaljuk, hogy már ez évben, ami köszönhetı ismeretterjesztı
anyagainknak, a Bp.-i iskolák is ellátogatnak hozzánk.
A nyár folyamán alapítványunk a NİKLAPJA CSEREVAKÁCIÓ pogramjában gyerekeket
fogadott, megpróbáltuk ıket az állatokkal szembeni megfelelı magatartásra nevelni, a
természet és környezet értékeinek megóvását elısegíteni az oktatás és ismertterjesztés
eszközeivel. A tábor költségeit szervezetünk finanszírozta.
Alapítványunkat az idén is sok kezdı lótartó és lovat tartani szándékozó keresi meg.
Igyekszünk ıket tájékoztatni a felelısségteljes lótartás körülményeire. Tanácsot adunk istálló
építés, berendezés, állatok elhelyezése, karámépítés, legelı használat, legelı karbantartása,
lovak ápolása, betegségek felismerése, betegségek elkerülése, gyógyítása terén. Felhívjuk
figyelmüket a ló etológia fontosságára. Felhívjuk a lótartók figyelmét a mai rohanó világban e
nemes állat tartásával és kiképzésével kapcsolatos tennivalók fontosságára és
idıigényességére. Hangsúlyozzuk, hogy a ló nem játék, tartásához elhívatottság és sok
dologról lemondás szükségeltetik.
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998.évi XXVIII. Törvény 46.§-a szerint az állami
és önkormányzati szervek kötelesek elımozdítani a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés
eszközeivel az állatokkal szembeni megfelelı magatartásra, gondoskodásra tanítást, az állatok
megismerésének elısegítését. Alapítványunk az Önkormányzat óvodáinak, iskoláinak
gyermekeit a fent említett törvények értelmében fogadja és oktatói munkát végez. A felsorolt
közhasznú tevékenységek folytatásához alkalmazottat nem foglalkoztatunk, önkénteseink a
munkát juttatások nélkül végzik.
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