
Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

18614385-1-11
11 Tatabányai Törvényszék
   PK 60 009/2004/16
11/01/892    

Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány
2500 Esztergom, Csapási dűlő 03626/1

Közhasznúsági melléklet

2016.

Esztergom, 2017. május 25.



Oldal:  2

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

2016-ban495kutyát fogadtunkbe,ebből 83 azesztergomigyepmesteritelepről, 412 egyébsegítségnyújtás
keretébenkerült hozzánk.Ők balesetetszenvedett,azonnaliállatorvosiellátástigénylő vagynagyonszorult
helyzetbenlévő állatok, illetve a közterületenkóborló egyébállatokáltalunktörténtbefogásais emelkedett.
Több más gyepmesteritelepről vagy civil állatvédőtől is vettünk át kutyát, így segítve munkájukat.
A befogadott macskák száma 71, melyek kizárólag Esztergom területéről kerültek hozzánk.
2016-ban477kutyátés59macskátadtunkörökbeéselmondhatjuk,hogyaszigorúbbfeltételekfelállításaóta
azörökbeadásoksikeresebbek,kevesebbproblémamerül fel a kihelyezésután.A visszahozottállatokszáma
is csökkent.
Mindenkutyátegyediazonosítóvalellátvaéshathónaposnálidősebbkor eseténivartalanítvaadunkörökbe.
Ebben az évben 299 kutyát és 32 macskát ivartalaníttattunk. 

Az esztergomigyepmesteriteleprebekerülő kutyák eredetigazdájátigyekszünkfelkutatni és hazajuttatni
minél többüket.A honlapunkraésfacebookoldalunkrafolyamatosantöltjük fel a gyepmesteritelepenlévő
kutyák képeit. 
Kutyaiskolánkegyrenagyobbnépszerűségnekörvend,régi tagjainagyonjó eredményeketérnekel különböző
versenyeken.2016-bantöbb háziversenyés baráti megmérettetésmegrendezéséreis sor került nálunk.
Az iskolában több menhelyes kutya rehabilitálása zajlik az örökbeadásuk megkönnyítése érdekében. 
Az év folyamántöbb iskolábanjártunk előadásttartani a felelős állattartásról.Ezekaz előadások,játékos
foglalkoztatások az általános iskolások körében nagy sikert arattak. 

A természettelkapcsolatosnapok,mint a Föld,a Víz ésazÁllatok Világnapjaalkalmábólvagya menhelyen
látunk vendégül iskolásokat, vagy az iskolák rendezvényein veszünk részt. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. természetvédelem, állatvédelem

Közhasznú tevékenység megnevezése: természetvédelem, állatvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

(2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Esztergom és vonzáskörzete

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 40,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

477 kutya, 59 macska örökbe adása, lakossági ivartalanítási akció, 
331 állat ivartalanítása

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

egészségügyi ellátás kutyák , macskák 4 568 6 859

étkeztetés kutyák , mcskák 6 471 5 765

tüzifa 300 767
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Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Összesen: 11 339 13 391

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Munkabér 1 403 1 548

Összesen: 1 403 1 548

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 22 903 24 182

ebből:   

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

11 892 13 440

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

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

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 11 011 10 742

H. Összes ráfordítás (kiadás) 22 972 30 280

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 4 151 5 453

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 22 972 30 280

K. Tárgyévi eredmény -69 -6 098

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 23 543

(két évi bevétel átlaga)    

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X -6 167

(két év egybeszámított adózott eredménye)    

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.12

(személyi jellegű ráfordítások aránya)    

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 1.16

(szja 1% a korrigált árbevételhez)    
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Mutató
teljesítése

Igen Nem
Értéke

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

(közhasznú ráfordítások aránya)    

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

(közérdekű önkéntesek száma)    

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az alapítvány által működtetett kutya menhelyen elhelyezett állatok élelmezése, 
állatorvosi, állategészségügyi ellátása, örökbeadás
Kutyaiskola működtetése 
Az év folyamán több iskolában jártunk előadást tartani a felelős állattartásról. Ezek az előadások, játékos
foglalkoztatások az általános iskolások körében nagy sikert arattak. 
A természettel kapcsolatos napok, mint a Föld, a Víz és az Állatok Világnapja alkalmából vagy a menhelyen
látunk vendégül iskolásokat, vagy az iskolák rendezvényein veszünk részt.
Nyílt napok, helyi rendezvényeken való részvétel felvilágosító, szemléletformáló előadások

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Állatmenhely bővítése

Támogatási program elnevezése: Állatmenhely bővítése

Támogató megnevezése: Esztergom Város Önkormányzata

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016. május - 2016. december

Támogatás összege (1000HUF) 5,000

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,000

-tárgyévben felhasznált összeg: 5,000

-tárgyévben folyósított összeg: 5,000

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 5,000

Felhalmozási:

Összesen: 5,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A menhely területe melletti területen egy közel 1000 nm nagyságú új részleg kialakítása, 
melyben nagyobb kifutókban kb. 60 kutya és 30 macska helyezhető el hét kifutóban és egy macskaudvarban.
A részleg kutyák által használt része 80 % készültségig jutott 2016. évben, a macskaudvar körülkerítése
és földmunkái készültek el. 
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7.2.2. 2015. évi személyi jövedelemadó 1%

Támogatási program elnevezése: 2015. évi személyi jövedelemadó 1%

Támogató megnevezése: magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2015.09.01.-2016.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 11,892

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,837

-tárgyévben felhasznált összeg: 5,837

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 5,837

Felhalmozási:

Összesen: 5,837

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az alapítvány által működtetett kutya menhelyen elhelyezett állatok élelmezése, állatorvosi, állategészségügyi
ellátása, örökbeadás:
2015-ban 495 kutyát fogadtunk be, ebből 83 az esztergomi gyepmesteri telepről, 412 egyéb segítségnyújtás
keretében került hozzánk.Ők balesetet szenvedett, azonnali állatorvosi ellátást igénylő vagy nagyon szorult
helyzetben lévő állatok, illetve a közterületen kóborló egyéb állatok általunk történt befogása is emelkedett.
Több más gyepmesteri telepről vagy civil állatvédőtől is vettünk át kutyát, így segítve munkájukat.
A befogadott macskák száma 71, melyek kizárólag Esztergom területéről kerültek hozzánk. 
Az állatok élelmezését az általunk vásárolt, illetve az adományként kapott élelemmel biztosítottuk. 
Az állatok egészségügyi ellátását főként a menhellyel szerződésben álló állatorvos végezte, az ivartalanításban
több állatorvos is segít, illetve az Állatorvosi Egyetemen is folytatódik a menhelyes ivartalanítási program. 

7.2.3. 2016. évi személyi jövedelemadó 1%.

Támogatási program elnevezése: 2016. évi személyi jövedelemadó 1%.

Támogató megnevezése: magánszemélyek

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2016.09.01.-2017.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 13,359

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 13,359

-tárgyévben felhasznált összeg: 9,132
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-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 9,132

Felhalmozási:

Összesen: 9,132

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2016-ban 477 kutyát és 59 macskát adtunk örökbe.
Minden kutyát egyedi azonosítóval ellátva és hat hónaposnál idősebb kor esetén ivartalanítva adunk örökbe.
Ebben az évben 299 kutyát és 32 macskát ivartalaníttattunk. 
Az esztergomi gyepmesteri telepre bekerülő kutyák eredeti gazdáját igyekszünk felkutatni és hazajuttatni
minél többüket. A honlapunkra és Facebook oldalunkra folyamatosan töltjük fel a gyepmesteri telepen lévő

kutyák képeit. 
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