KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006
Alapítványunk a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI Törvény 19.§ában elıírt közhasznúsági jelentés a következı.

1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány mérlege és eredménylevelezése, valamint az éves beszámoló a
mellékletében található.
2. Állami támogatás felhasználása
Alapítványunk a tárgyévben Állami Támogatást nem kapott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
Alapítványunk vagyoni helyzete évrıl évre minimális növekvı tendenciát mutat,
egyéb források vállalt feladataink részbeni finanszírozását biztosítják.
Alapítványunk vállalkozási tevékenységet fennállása óta nem folytatott, így 2006ban sem. Közhasznúsági tevékenységei mellett más tevékenységet nem látott el.
Összes bevétele és összes kiadása az Alapító Okiratban leírt célkitőzések és
közhasznú tevékenységek, mint alaptevékenységek 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 költségvetés szervtıl elkülönített állami pénzalaptól helyi
önkormányzattól kapott támogatás
Alapítványunk az állampolgárok személyi jövedelem adójának 1%-os felajánlásából
1.402.800 Ft-tal azaz egymillió-négyszázkettıezer-nyolcszáz forinttal részesült, ami
központi költségvetési támogatásnak minısül.
A támogatásokat állatmentésre, lovak takarmányozására, befogadott állatok(vegyes)
élelmezésére, állatgyógyászati termékekre, állatorvosi költségekre, hirdetésekre,
ismeretterjesztı kiadványok elıállítására, a menhely fenntartására, az ideiglenes
befogadóknál elhelyezett állatok ellátására, a Lakossági Információs Szolgálat
Mőködtetésére és egyéb alaptevékenységekre használtuk fel.
Alapítványunk İrbottyán Nagyközség Önkormányzatától a tárgyévben 50.000Ft
azaz ötvenezer forint támogatást kapott.
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 kuratórium 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 ingatlan vagyona.
Az Alapítvány 2162. İrbottyán Erkel Ferenc u. 0246/1. szám alatt mőködik, mely
területen van 16 bokszos istálló. A területet és építményt az egyik kuratóriumi tag
használatba adta az Alapítványnak. A használatért az Alapítvány nem fizet, a
használat ingyenes. A használatért állagmegırzésre köteles az Alapítvány. Az
Alapítvány tulajdonában nincs jármő, de használatban van két darab TGK, egy darab
rakodógép, egy darab főkasza, egy darab láncfőrész, egy darab benzinmotoros
kistraktor. Ezen jármővek az álatokkal 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 betartásának ellenırzése), a
környezetvédelem (élıhelyek tisztántartása, parlagfő mentesítés). A hatóságok által
bőncselekmény elkövetése esetén elkobzott állatok lefoglalása, elszállíttatása,
tartása. A hatóságokkal való együttmőködés (Önkormányzatok, Rendırségek,
Állategészségügyi Hatóságok), állatkínzás felderítése és megakadályozása.
8. Célkitőzések
Menhelyünk mőködtetése, bıvítése, a jelenlegi és idekerülı állatok fajtájukhoz
méltó tartási körülményeink biztosítása.
Menhelyünkre kerülı állatok élelmezése, és egészségügyi ellátása, sérült állatok
orvosi ellátása. Alapítványunk öt éve foglalkozik bántalmazott, fajtájuknak nem
megfelelıen tartott állatok mentésével, gyógyításával és örökbeadásával.
Alapítványunk az ország egész területén tevékenykedik. Az istállókban,
magánszemélyeknél tartott állatok tartási körülményeit az önkormányzatoknak
kellene folyamatosan ellenırizni. Alapítványunk kimondottan a lovak jogainak
védelmére jött létre, mely feladat jelenleg egy civil szervezet által sem biztosított ma
Magyarországon, rajtunk kívül.
Évente több bejelentés érkezik állatszeretı emberektıl, rosszul tartott lovakról. Ezen
vizsgálatokat, nyomozati cselekményeket rendszeresen végezzük a területileg
illetékes hatóságokkal. Legelsı elkobzásunk állatkínzás vádjával a XVIII. kerület
Önkormányzattal és a XVIII. kerületi Rendırkapitánysággal közösen történt. Majd
Baján egy 4 hónapos, törött lábú, megkínzott lovat mentettünk, hogy szállítható
állapotban legyen, segítségünkre volt a mentésben a Kaposvári Pannon
Lógyógyászati Klinika csapata.
Menhelyünk fenntartására, takarmányozására, állatgyógyszerekre, állatok mentésére,
szemlékre, állatorvosi költségekre, a tevékenység reklámozására fordított
kiadásainkat a mellékelt kimutatás tartalmazza.

Szemléink során, ahol úgy tapasztaljuk, hogy nem megfelelı az adott állat tartási
körülménye, megpróbáljuk érvényesíteni a törvény által megkövetelt állattartási
feltételeket.
Célkitőzéseink között szerepel a felelıtlen vemhesítés és a túlszaporulat
visszaszorítása. Elıadásokat, megbeszéléseket tartunk lótulajdonosoknak a lovak
felelıtlen tartása ellen. Felszólalunk a megfelelı tapasztalat fontossága mellett a
lótenyésztés területén, a zugfedeztetés ellen, a 30-50%-ban hibás génekkel született
lóállomány ellen.
Célkitőzésünk az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, illetve
betartásának társadalmi ellenırzése. Egyre több Önkormányzat és Területileg
illetékes Állategészségi Állomás keres meg minket, hogy magánszemélyek által
tartott lovak tartási körülményeit ellenırizzük. Folyamatosan részt veszünk a
Kaposvári Lovas Akadémia lóközpontú programjának bemutatóin.
Természetvédelmi célkitőzéseink terén Alapítványunk kötelességének érzi a
gyermekek felelısségtudatának fejlesztését az állatok és a természet iránt. Mivel az
iskolai oktatás tantervében az ezzel kapcsolatos ismeretek nem férnek bele, emiatt is
szívesen és örömmel vesszük, ha óvodás és iskolás csoportok látogatnak el hozzánk.
Megpróbáljuk ıket az állatokkal szembeni megfelelı magatartásra nevelni, a
természet és a környezet értékeinek megóvását elısegíteni az oktatás és
ismeretterjesztés eszközeivel.
Alapítványunkat sok kezdı lótartó keresi meg. Igyekszünk ıket tájékoztatni a
felelısségteljes lótartás körülményeire. Tanácsokat adunk istállóépítés, berendezései,
állatok elhelyezése, karámépítés, legelıhasználat, legelı karbantartása, lovak
ápolása, betegségek elkerülése, felismerése, gyógyítása terén. Elmagyarázzuk a
lovak viselkedésével kapcsolatos kérdéseiket etológiai oktatás keretében. 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 elhivatottság és lemondás szükségeltetik.
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. Törvény 46.§ szerint
az állami és önkormányzati szervek kötelesek elımozdítani a nevelés, oktatás,
ismeretterjesztés eszközeivel az állatokkal szembeni megfelelı magatartásra,
gondoskodásra tanítást, álltok 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.
İrbottyán, 2007. május 20.
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