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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az alapítvány által működtetett menhelyen lévő állatok élelmezése, állategészségügyi ellátása és új gazda
keresése.
396 kutyát fogadtunk be, 250 az esztergomi gyepmesteri telepről, mentés és más gyepmesteri telepről,
menhelyről átvéve.
Az állatok élelmezését vásárolt és adományba kapott eleségből biztosítjuk.
Minden kutyát egyedi azonosítóval látunk el és a hat hónapnál idősebbeket ivartalanítjuk és adjuk örökbe.
2014 évben 353 kutyát adtunk örökbe, utóéletüket és az új gazdánál ellenőrizzük.
Egy gazdakereső nyílt napot tartottunk, több környékbeli rendezvényen és több iskolában megjelentünk,
előadást tartottunk a felelős állattartásról. Szeptemberben megtartottuk a családi Bogáncs napot.
Középiskolásoknak biztosítjuk a kötelező közérdekű munkavégzés lehetőségét.
Hét padlófűtéses új lábadozó kennelt építettünk. Hat kifutóban teljes talajcserét
végeztünk, az új kennelekbe új kutyaólakat készítettünk.
Több iskolai rendezvényen általános iskolások oktatása az állatvédelemre és felelős állattartásra. Közérdekű
foglalkoztatás középiskolások részére elméleti oktatással egybekötve. Hét darab padlófűtéses kennel építése
beteg, sérült kutyák számára.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. állatvédelmi-,természetvédelmi-,környezetvédelem
Közhasznú tevékenység megnevezése:

állatvédelmi-,természetvédelmi-,környezetvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.éviCLXXXIX.tv Magyarország helyi
önormányzatairól 13§ (1) 11.19.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

helyi és kistérségi lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

40,500

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
353 kutya és 48 macska örökbeadása, 202 kutya hazajuttatása eredeti gazdához, 35
állandó kutyaiskola tag, 37 alapvizsgázott eb

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

pénzkészlet

19 137 közhasznú tevékenység érdekében felhasznált

Összesen:

19 137

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
egészségügyi ellátás kutyák , macskák
Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány

Előző év
3 254

Tárgyév
4 027
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Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

étkeztetés kutyák , mcskák

3 796

2 104

Összesen:

7 050

6 131

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

12 575

20 109

7 292

10 698

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

250

0

5 033

9 411

19 137

14 571

1 340

3 240

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

19 137

14 571

K. Adózott eredmény

-6 562

5 538

0

0

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

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

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

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Nem
Igen
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

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

X

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

X

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

X

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

X
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8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2014. évben az alapítvány által üzemeltetett kutyamenhelyre 396 kutyát és 54 macskát fogadtunk be, főleg
gyepmesteri telepről, illetve saját befogások utcáról és baleset vagy állatkínzás áldozatai. Ezeknek
az állatoknak az élelmezése, egészségügyi ellátása folyamatosan. Kutyák és macskák folyamatos ivartalanítása
a menhelyről és rászoruló állattartóktól is a lehetőségekhez mérten. A menhely fenntartása, korszerűsítése,
karbantartása és hét új kennel építése

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. személyi jövedelamadó 2013 évbe folyósított
Támogatási program elnevezése:

személyi jövedelamadó 2013 évbe folyósított

Támogató megnevezése:

magánszemélyek adományai személyi
jövedelemadó 1%

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.10.01.-2014.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

10,635
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

4,010

-tárgyévben felhasznált összeg:

4,010

-tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: (X-el jelölve)

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

4,010

Felhalmozási:
Összesen:

4,010

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2014. évben az alapítvány által üzemeltetett kutyamenhelyre 396 kutyát és 54 macskát fogadtunk be, főleg
gyepmesteri telepről, illetve saját befogások utcáról és baleset vagy állatkínzás áldozatai. Ezeknek
az állatoknak az élelmezése, egészségügyi ellátása folyamatosan. Kutyák és macskák folyamatos ivartalanítása
a menhelyről és rászoruló állattartóktól is a lehetőségekhez mérten. A menhely fenntartása, korszerűsítése,
karbantartása és hét új kennel építése.

8.2.2. személyi jövedeladó 2014 évben folyósított
Támogatási program elnevezése:

személyi jövedeladó 2014 évben folyósított

Támogató megnevezése:

magánszemélyek adományai, személyi
jövedelemadó 1%

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
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Támogatás időtartama:

2014.09.01.-2015.12.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

11,673
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

6,688

-tárgyévben felhasznált összeg:

6,688

-tárgyévben folyósított összeg:

11,673

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

6,688

Felhalmozási:
Összesen:

6,688

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
353 kutyát adtunk örökbe, utóéletüket az új gazdánál folyamatosan ellenőrizzük.
Egy gazdikereső nyílt napot tartottunk, több környékbeli rendezvényen és több iskolában megjelentünk,
előadást tartottunk a felelős állattartásról. Szeptemberben megtartottuk a családi Bogáncs napot.
Középiskolásoknak biztosítjuk a kötelező közérdekű munkavégzés lehetőségét.
Hét padlófűtéses új lábadozókennelt építettünk. Hat kifutóban teljes talajcserét végeztünk, az új kennelekbe
új kutyaólakat készítettünk.
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