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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

2013-ban is folytattuk a megkezdett munkákat, terveink megvalósítását, s a korábbi évekhez képest újszerű
kezdeményezésekbe is fogtunk. Hozzájárultunk a "Magyarország szeretlek" Televíziós és rádiós műsorokkal
összekötött programsorozat keretében, Veresegyházon, a Medveotthonban rendezett műsoros Giuness rekord
költségeinek finanszírozásához, ezzel is növelve ismertségünket, s az ismeretterjesztést is szolgálva.
Megjelentettünk egy sok színes képpel illusztrált ismeretterjesztő kötetet a Medveotthonról és lakóiról, illetve
Veresegyház főbb látnivalóiról. A kiadvány az érdeklődők és idelátogatók tájékoztatása, Veresegyház,
a Medveotthon, s az állatszeretet népszerűsítése mellett támogatottságunkat is szolgálja. Ebben az évben
is finanszíroztunk kisebb javítási és karbantartási munkákat. Újabb szakasszal gyarapítottuk a díszburkolatos
utat, ezúttal a farkas kifutónál. Terveink szerint befejeződött a területen lévő "Kósa ház" felújítása, ahol
tetőcsere, szigetelés, csatornázás, ablak és bejárati ajtó csere, valamint festés- mázolás történt a külső
homlokzat teljes felújítása mellett. Elkészült járda is, mely összeköti a házat a külső, kifutók mellett haladó
járda résszel.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Helyi környezet- és természetvédelem, állatvédelem

Közhasznú tevékenység megnevezése: Helyi környezet- és természetvédelem, állatvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Ectv. 2.§ 20. pontja

Közhasznú tevékenység célcsoportja: magánszemélyek (látogatók)

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 0

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Alapítványunk 2004 óta működik és jelentős eredményeket ért el az adófizetők által felajánlott szja 1%-ok
felhasználásával. Megvalósult többek között egy gyermekjátszótér felépítése, megépült a kilátó, térkő-burkolat
került a medvéket körülvevő kerítés mentén végig, hogy a látogatók- gyermekek és felnőttek egyaránt- az
év minden időszakában zavartalanul tanulmányozhassák a medveotthon lakóit, valamint elkészült a gólyalak,
melyben 14 gólya került elhelyezésre, köztük sérült állatok is menedékre találtak itt. A 2011. évi beruházás
keretében, a bejáratnál látogató fogadó került kialakításra. Külső megjelenésében ennél is a többi fejlesztéshez
hasonló, Zsigmond László Ybl dijas főépítész, illetve Nagy László veresi tervező munkáinál megszokott,
az itteni épületekre jellemző, esztétikus, természetes jelleg dominál. Az új épület nem csak a dolgozóknak
jelent komfortosítást, de egyéb területeken is új lehetőségeket kínál, s méltó "fogadó képpel" szolgál
az ideérkezőknek.
A medvekifutót körbeölelő díszburkolatos út folytatása a farkas kifutónál, ami magába foglalja mindkét oldalt.
Ezzel a beruházással ismét 1000 m2-el növekszik a Medveotthon szilárd útburkolatának mérete.
Elkezdődött a területen lévő "Kósa ház" felújítása, ahol tetőcsere, szigetelés, csatornázás, ablak és bejárati ajtó
csere, valamint festés- mázolás történt a külső homlokzat teljes felújítása mellett. Itt is készül járda, mely
összeköti a házat a külső, kifutók mellett haladó járda résszel.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kilátó tejére felkerült a Megyeri László szobrász által készített, méretarányos
sas, ami nem csak a piszkolásával kárt tevő madarakat riasztja el abszolút környezet- és állatbarát módon,
de egyúttal látványosabbá és szebbé is teszi az épületet.

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

Felhasználás célja

Beruházás 2 112 992 Farkas kifutó térkövezése

Beruházás 5 625 915 "KÓSA-ház" felújítása

Könyv gyártása 2 868 600 Ismeretterjesztő kiadvány

Összesen: 10 607 507  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

Az alapítvány nem nyújtott célszerinti juttatást. 0 0

Összesen: 0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

A vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 0 0

Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 17 727 7 572

ebből:   

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

17 631 7 324

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)] 96 248

H. Összes ráfordítás (kiadás) 868 5 075

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0

K. Adózott eredmény 16 859 2 497

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

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 12 650

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 19 356

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.00

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 72.54

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 0.00

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

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2013-ban is folytattuk a megkezdett munkákat, terveink megvalósítását, s a korábbi évekhez képest újszerű
kezdeményezésekbe is fogtunk. Hozzájárultunk a "Magyarország szeretlek" Televíziós és rádiós műsorokkal
összekötött programsorozat keretében, Veresegyházon, a Medveotthonban rendezett műsoros Giuness rekord
költségeinek finanszírozásához, ezzel is növelve ismertségünket, s az ismeretterjesztést is szolgálva.
Megjelentettünk egy sok színes képpel illusztrált ismeretterjesztő kötetet a Medveotthonról és lakóiról, illetve
Veresegyház főbb látnivalóiról. A kiadvány az érdeklődők és idelátogatók tájékoztatása, Veresegyház,
a Medveotthon, s az állatszeretet népszerűsítése mellett támogatottságunkat is szolgálja. Ebben az évben
is finanszíroztunk kisebb javítási és karbantartási munkákat. Újabb szakasszal gyarapítottuk a díszburkolatos
utat, ezúttal a farkas kifutónál. Terveink szerint befejeződött a területen lévő "Kósa ház" felújítása, ahol
tetőcsere, szigetelés, csatornázás, ablak és bejárati ajtó csere, valamint festés- mázolás történt a külső
homlokzat teljes felújítása mellett. Elkészült járda is, mely összeköti a házat a külső, kifutók mellett haladó
járda résszel.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Az alapítványnak támogatási programja nincsen.

Támogatási program elnevezése: Az alapítványnak támogatási programja nincsen.

Támogató megnevezése: -

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: -

Támogatás összege (1000HUF)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

-tárgyévben felhasznált összeg:

-tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi:
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Felhalmozási:

Összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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