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A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi a számviteli beszámoló.
Az egyesület gazdálkodását és ügyeit az öt évre választott elnökség végzi az elnök
irányításával. Ennek kereteit a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés határozza
meg.
Az egyesület 2011-ben is az Alapszabály előírásainak betartásával folytatta
kiemelkedően közhasznú állatvédő tevékenységét. A rendelkezésre álló
pénzforrásokat állatvédelmi tevékenységre fordította.
Az elnökség és a tagok munkájukat önkéntes alapon végzik.
2008. október 7-től egy főt napi 4 óra időtartamban részmunkaidős jogviszony
keretében foglalkoztatunk a gyepmesteri telep melletti ideiglenes menhelyen
elhelyezett kutyák ellátására.
Az Alapszabályban rögzítettek szerint az egyesület az Állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. alapján állami, önkormányzati feladatokat lát
el. Ennek megfelelően az önkormányzat által fenntartott gyepmesteri telepről kikerülő
kutyákat 100 %-ban átvettük, állatorvosilag elláttattuk, a felnőtt nőstény állatokat
ivartalaníttattuk, amikor szükségesnek ítéltük, a hím ivarúakat is, illetve a kölyök
állatokat ivartalanítási támogatással (30-100 %-ig terjedő mértékben) adtuk örökbe.
Minden általunk gondozásba vett állat féregtelenítőt és külső élősködés mentesítést
kapott a védőoltásokon túl. Bevezettük a mikrochipezést is, mely egyelőre nem ment
zökkenőmentesen, de egyre nagyobb százalékban sikerül megoldani. Ezt nem
kizárólag a menhelyen végeztettük, hanem a megbízott állatorvos rendelőjében is.
Egész évben arra törekedtünk, hogy a gazdátlan állatok élethez való jogát biztosítsuk
és biztosíttassuk. Az állattartási rendeletben /41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról/ foglaltaknak megfelelően az
új szabályok (tartós láncon tartás tiltása, megfelelő mozgástér, stb.) betartatását
propagáltuk és segítséget nyújtottunk a lakosságnak, hogy ennek megfelelő
körülményeket biztosítsanak társállatuknak. Ezt biztosítottuk a rászorulóknak
takarmány, kutyaól, alom vásárlásával, állatorvosi költségek átvállalásával, végső
soron pedig, ha nem volt biztosított a körülmények javítása, akkor az állat tartásának
átvállalásával.
A lakosságot folyamatosan tájékoztattuk arról, hol lehet kedvezményesen
ivartalaníttatni, illetve segítettük a nem kívánatos szaporulat kiközvetítését, de minden
esetben felvilágosítással is éltünk, elmondtuk és leírtuk, hogyan kerülhetik el a
következő alom megszületését. Sokan éltek a felkínált lehetőséggel és elvitték
állatukat ivartalanításra.
Az egyesület pénzkészletének alakulása:
Az egyesület 2011-es nyitókészlete 10.399.034,- Ft, a zárókészlete pedig 9.407.933,Ft volt, mely 991.101,-Ft csökkenést jelent. Az éves bevételek 5.435.687,- Ft-ot
tettek ki, míg a kiadások 6.426.788,- Ft-ot.
Bevételi oldalon az előző évihez képest a -1.129.355,-Ft csökkenést jelent, de a
kiadási oldalon is csökkenés következett be, - 845.254,-Ft-tal adtunk ki kevesebbet,
mint egy évvel korábban. Ez elsősorban a takarékos gazdálkodásunknak volt
köszönhető. Próbáltuk a mentett és támogatott állatok számát növelni,
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ugyanakkor a ráfordításokat optimalizálni, vagyis az egy állatra jutó kiadást
csökkenteni. Ezt a terveknek megfelelően sikerült megavalósítani. Elsősorban a
macskák menhelyünkön történő elhelyezésével tudtuk ezt elérni, így az állatkórházban
erre nem kellett panzióztatást fizetni, csak a beteg állatokat vittük be, az
egészségeseket a menhelyen gondoztuk. Másrészt a menhelyi örökbeadások
növelésével majdnem mindig tudtunk szorítani helyet a rászoruló gyepmesteri telepi
kutyák részére és így esetükben sem kellett panzió díjat fizetnünk.
Az aktív tagsági díj megemelkedett ugyan duplájára (12.000,-Ft), de a pártoló tagsági
díj jelentősen csökkent (-75000,-Ft).
A személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeget sikerült +925.651,-Ft-tal növelni,
amit jelentős eredménynek könyvelünk el. Ez az összeg: 4.203.549,-Ft.
Pénzadomány 792.072,-Ft folyt be, ami a tavalyi évhez képest -1.659.243,-Ft-tal
kevesebb. Ehhez azonban meg kell jegyezni, hogy 2010-ben a pénz adományokat
leginkább a Devecser-Kolontár vörösiszap-katasztrófa miatt utalták egyesületünknek
A 2009-es évhez viszonyítva, vagyis egy olyan évhez, amikor nem sújtotta katasztrófa
a térséget, közel 300.000,-Ft-os növekedést tudtunk felmutatni. Önkormányzati
támogatásunk évek óta 100.000,-Ft, melyről külön számoltunk el az Önkormányzat
felé. A banki kamat tekintetében csökkenés következett be, sajnos a magasabb
kamatokat 10.000.000,-Ft-os lekötéseknél adta a bank, amit már nem tudtunk
kihasználni, mert ennyi pénz nem állt rendelkezésünkre. Így ez 291.617,-Ft-ra alakult,
ami – 327.212,-Ft-tal kevesebb az előző évinél. Talán ebben az évben ezt sikerül
növelni ésszerűbb, hosszabb távú lekötésekkel.
Kiadási oldalon a megnövekedett állat létszámnak megfelelően megnövekedett a
takarmány költségünk, az erre a célra kiadott 496.402,-Ft, ez 270.928,-Ft-tal több,
mint az előző évi. A gyógyszer költség 112.545,-Ft volt, ez is növekedett +66.224,-Fttal, illetve a védőoltásokra kiadott pénz is több volt, 782.500,-Ft, (ez kb. 315 oltást
jelent) ami + 252.500,-Ft-os növekedés. Ez kb. + 100 beadott védőoltást jelent. Új
kiadási tételként jelentkezett a macskaalom költség, mert ebben az évben volt először
mini macska menhelyünk a fejlesztéseknek köszönhetően. A régi szerszám tárolót
önkénteseink átalakították komfortos, kétszintes macska házzá, ahol a szobatisztaságra
szoktatásuk is megtörténhetett a naponta kétszer cserélt alommal.
Állategészségügyi ellátásra 2.724.595,-Ft-ot fordítottunk, ami – 1.595.696,- Ft-tal
kevesebb az előző évinél. Ez köszönhető annak, hogy megpróbáltuk a foglalkoztatott
állatorvosok körét szűkíteni, így hozzájuk nagyobb gyakorisággal vittünk állatot, az
árat optimalizálni és rögzíteni lehetett.
Működési költségek terén nyomtatványra és irodaszerre több pénz fogyott, ez a
felhasznált papírt, nyomtató patronokat, nyomtatványokat, a menhelyen felhasznált
irodaszereket és az 1 %-os kampányra felhasznált lamináló fóliákat, nyomtatásokat
jelentette. Számszerűleg ez 80.197,-Ft, ami + 73.752,-Ft-tal több az előző évinél.
Gazda kereső hirdetésre 236.290,-Ft-ot költöttünk, ami – 80.528,-Ft-tal kevesebb,
annak ellenére, hogy minden héten adtunk fel hirdetést a Napló Állatok apróhirdetési
rovatába. Telefonos költségünket sikerült csökkenteni, így erre 248.401,-Ft került
kiadásra, ami -64.873,-Ft megtakarítás. Ügyviteli szolgáltatásra 150.000,-Ft került
kifizetésre, mely a 2010-2011-es évet fedi. Ebben az évben bírságot nem kellett
fizetnünk, mindent sikerült időben, az előírásoknak megfelelően teljesítenünk.
Munkabér tekintetében 615.000,-Ft került kifizetésre, ami 15.000,-Ft-tal több csupán
az előző évinél. A közterhei pedig csökkentek 17.800,-Ft-tal, így ez 166.200 Ft-ot tett
ki.
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Nagyobb tárgyi eszközt nem vásároltunk, csupán 2011. november 07-én 1 db.
30.000,-Ft értékű mobil tűzihorganyzott tárolót tárgyi eszközeink közé
bevételeztünk, amit dr. Geiszt Györgynél helyeztünk el, hogy a menhelyi
kutyáinkat ebben tudja ellátni, illetve hosszabb távon is, ha szükséges,
utógondozni. Ez költségmegtakarítást eredményez a későbbiekben.
Az egyesület 2011-ben cél szerinti támogatásban nem részesült.
2011. júliuásában a Zöld Forrás pályázatra beadtuk 1.500.000,-Ft értékű
mikrochipezésre és ivartalanításra megírt pályázatunkat. 2011. decemberben
kaptuk az elutasító választ, melyben jelezték, mivel Alapszabályunkban nem
szerepel a környezetvédelem a tevékenységi körünk megnevezésénél, így
kizárták a pályázatot.
Sajnálatos módon az egyesület 2008-ban vásárolt laptopjának elektromos
vezetéke meghibásodott, melynek javítását azóta sem tudták elvégezni.
Adatmentést kértünk és kaptunk, a javítása folyamatban van.

Összességében tehát megállapítható, hogy a 2011-es esztendőt az elvégzett
állatvédelmi tevékenységet vizsgálva kiemelkedően sikeresnek értékelhetjük. Az
örökbe adott állatokat állatorvosilag ellátva, féregtelenítve, ivartalanítva, egy részüket
már mikrochippel ellátva bocsátottuk útjukra. Rekord számú örökbe adás, rekord
számú egyéb módon megsegített állat (448), rekord számú fiatal önkéntes segítsége,
ez jellemzi a 2011-es évet. A pénzügyi stabilitást vizsgálva a megtakarításaink
csökkentek ugyan, de ez egyértelműen a mentett, illetve támogatásban részesített
állatok létszámának növekedésével, illetve némiképpen az árak növekedésével
magyarázható. Törekedtünk a takarékosságra, egy állatra vetítve kevesebb volt a
kiadásunk (9252,-Ft/állat).
Segítettünk vadon élő védett állatoknak, három barna mókust neveltünk fel és
három sünt. A mókusok visszakerültek a természetbe, a sünök pedig most tavasszal
kerülnek vissza élőhelyükre. Védett madarak (egerészölyv, gólya, denevérek, gém)
kerültek a segítségünkkel a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz, illetve egy vadmalac
az állatkerthez. Egy róka és őzek esetében kértünk állatorvosi segítséget, a rókát
elaltatták, mert gerince volt eltörve. Ennek költségét is egyesületünk fedezte. Törött
lábú kutyát és macskát segítettünk, amputálás, csontműtét, eutanázia reménytelen
esetben lévő állatok esetében jelentős számban fordult elő. A csont műtétek drágábbak
voltak, de nem kellett pénzhiány miatt altatást kérnünk egy esetben sem, kizárólag
balesetben sérült, gerinctörött állatok kerültek elaltatásra. Egy esetben a városban
kóborló kecskének segítettünk, ő herélés után a menhelyhez közeli tanyán került
elhelyezésre, ahol élete végéig élhet, nem kerül levágásra.
A gyepmesteri telepen is kizárólag agresszív vagy beteg állatok kerültek elaltatásra,
akiket nem tudtunk volna kiközvetíteni. A gyepmesterrel és az önkormányzat
városgazdálkodási osztályával jó kapcsolatunk továbbra is megvan, a kutyákat a két
hét karantén időn túl addig tartják, amíg helyet nem tudunk biztosítani számukra. A
túltartásban maradt kutyáknál, ami néha hónapokban mérhető, az etetést táppal
támogatjuk. Ennek a jó kapcsolatnak köszönhetően sok állat, aki korábban
altatásra került volna, ma is boldog életét élheti valahol egy felelős gazda oldalán
vagy éppen még most is menhelyünkön.
Az 2010-ben nekünk ajánlott személyi jövedelemadó felhasználása 2011-ben
történt meg. A 3.277.898,-Ft-ot teljes egészében állatvédelmi kiadásokra
fordítottuk, hiszen ebben az évben a közvetlen állatvédelmi kiadások (takarmány,
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gyógyszer, oltási költség, állategészségügyi szolgáltatás, alom) együttesen
4.145.012,-Ft-ot tesznek ki.
Önkéntes bázisunk megerősödött, 30 fiatal csatlakozott egyesületünkhöz az év
folyamán, akik télen is kitartottak és jelentősen emelték a mini menhelyünkön élő
állataink életszínvonalát és testi-lelki jó közérzetét. Csoportokba osztva
hatékonyabban tudtak az új és régi önkéntesek segíteni, így a hétvégi ellátást is
biztonsággal mindig, minden körülmények között el tudtuk látni, illetve az
ünnepnapokon is megoldott volt az etetés, takarítás, sétáltatás. Örülünk, hogy kezdünk
igazi csapattá rendeződni, a face bookon napi kapcsolattartás mellett osztjuk meg, mire
kell figyelni a menhelyen, illetve van-e valami egyéb tudnivaló. Minden csoport élére
egy-egy irányítót kértünk meg, hogy koordinálja az önkéntesek munkáját. Erre azért is
szükség volt, hogy az állatok etetését ne szervezetlenül végezzük, így például a
többszöri, felesleges etetést elkerüljük. A team vezetőket Bartha Attila, a menhely
dolgozója tájékoztatta, mennyit és milyen minőségben kell takarmányból adni, illetve
a takarítási előírásokat, illetve járványügyi rendszabályokat, baleset megelőzési
tudnivalókat is ismertette.

Oktatás, helyes állatvédelmi szemlélet kialakítása:
Nyáron három alkalommal fogadtunk táborozókat, akik megismerkedtek a menhelyi
kutyákkal, illetve a menhely és a gyepmesteri telep működésével. Különböző
korosztályból tevődtek össze, 6-15 éves korig bezárólag. Nagy élmény volt számukra,
többük közülük évek óta visszajár. Fontosnak tartjuk, hogy beszélgessünk a fiatalokkal
a helyes állattartásról, illetve a felelősségről. A fotók bizonyítják, hogy nagyon jól
érzik magukat a gyerekek a menhelyi kutyákkal, illetve az is látszik, hogy a négylábú
védenceink is jól tolerálják a kisebb-nagyobb gyerekek versengését a sétáltatási jogért,
illetve a szeretgetésért.
Környezetvédelmi tevékenység:
Tavasszal az egyesület szervezésében megtisztítottuk a közeli erdőt a szeméttől, illetve
részt vettünk a Veszprém – Szentkirályszabadja között húzódó kerékpárút melletti
erdősáv takarításában. Fát ültettünk környezetvédelmi céllal a kerékpárút mellé.
Környezetvédelmi tevékenység a Balaton-parton élő macska kolóniák ivartalanítása is,
ezzel védjük a védett madarakat és az ökológiai egyensúlyt a térségben, hiszen ezek
nagy mennyisége már sokféle vonatkozásban veszélyt jelent a környezetre. Így
Balatonfűzfőn, Balatonalmádiban, Lovason, Veszprémben és Csopakon végeztünk
lakossági kérésre ivartalanításokat.
Állatvédelmi törvény betartatása:
Számos esetben kaptunk bejelentést rossz körülmények között tartott állatokról.
Minden bejelentésnél első lépésben a segítség nyújtás felajánlását választottuk
megoldásként. Ilyen módon jártunk el Dobán, ahol egy rendkívül rossz körülmények
között, betongyűrűben, rövid láncon élő német juhász szuka kutyának segítettünk. Az
önkormányzat emberei azt mondták megkeresésünkre, hogy nem tudnak mit tenni, ők
is nap mint nap látják, hogy szenved a kutya, de nem találnak megoldást. A gazdát
meggyőztük arról, hogy mondjon le a kutya tartásáról, amit először nem akart
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megtenni, de amikor később visszamentünk, akkor már belátó volt és engedte, hogy
levegyük a láncról és magunkkal vigyük az állatot. Sok hónapi szocializáció után volt
képes a kutya újra kapcsolatot létesíteni az emberrel és más kutyákkal, most pedig már
Svájcban él egy kedves házaspár kedvenceként. Ebben egy hévízi állatvédő barátunk
segített, mind a panzióztatási költség, mind pedig a kiközvetítés terén.
Úrkúton hasonlóan szerettünk volna eljárni egy kétéves vizsla keverék kutya ügyében,
aki csont és bőr soványan, kb. 4 m2-en tengette életét egy olyan udvaron, ahonnan
semelyik irányban nem látott ki. Sajnos itt a gazda nem fogadta el javaslatunkat és
segítség nyújtásunkat, így ott a helyi jegyzővel közösen állattartás megtiltását és
elkobzást kezdeményeztünk, mely szintén sikeres volt. A sokat szenvedett állat először
Ajkára került, majd felajánlottuk, hogy átvesszük menhelyünkre. Egy szerencsés
fordulat azonban őt is Németországba segítette, így erre már nem volt szükség.
Néhány esetben az örökbe adott kutyát visszavittük a menhelyre, mert nem az
Örökbeadási Nyilatkozaton vállalt módon tartották, de különösebb konfliktusra nem
került sor emiatt. Ha bármi gyanú felmerül, hogy esetleg a gazda nem mond igazat a
körülményeket illetően, úgy felajánljuk az állat kiszállítását, így meggyőződhetünk a
valóságról és nem kell a visszavétel esetleges problémáival szembesülnünk.
Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, az egyesület minden tekintetben az
Alapszabályban rögzített módon működött. Állatvédelmi tevékenységünk nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy térségünkben az állatok törvényben rögzített jogai ne
sérüljenek és az önkormányzat is meg tudjon felelni az általa működtetett telepen
elhelyezett állatok élethez való jogának biztosítása terén. Ehhez a szoros
együttműködést tovább folytattuk ebben az évben is, aminek következtében csak
veszélyes, vagy gyógyíthatatlan beteg állatok kerültek elaltatásra.
Rekord számú kutyát és macskát közvetítettünk ki és az egyéb módon támogatott
állatok száma is bőven meghaladta az eddigi évek eredményeit. (Melléklet).
Önkéntes bázisunk megerősödött, számos fiatal csatlakozott az egyesülethez, aminek
pozitív kihatását négylábú védenceink nap mint nap tapasztalják.
Pénzügyileg a takarékos gazdálkodásra nagy figyelmet fordítottunk, ha a tendenciát
sikerül megtartani, úgy a pénz tartalékunk fogyása megállítható lesz.
Tervek:


Pénzügyileg a stabilitás megőrzése a cél a 2011-es év eredményeinek
megtartásával, vagyis hasonló mennyiségű mentett és megsegített állattal
számolva.



Az egyesület marketingjét tovább kell erősíteni, meg kell ragadni egyéb pénz
adomány szerzési módokat is, nem csupán az adó 1 %-os bevételre
támaszkodni.



Tovább kell erősíteni az önkéntes bázist, amit közös programokon való
részvétellel, hasznos és kellemes programok szervezésével érhetünk el.
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A munkamegosztásnak még jobban teret kell biztosítani.
Tovább kell erősíteni az egyesület jó hírét, pozitív szemlélettel, sokféle módon
érvényre juttatott segítség nyújtással, helyes kommunikációval.
A pályázati lehetőségeket újra meg kell ragadni a hibák kiaknázásával.

Veszprém, 2012. február 10.

Somogyiné Lukács Emőke
Állatvédő Egyesület Veszprém
elnöke

