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Civil szervezet neve: LAJKA ALLATVED6 nlApiWnruy
Sz6khelye: 2040 BUDAORS, KARDVTRAG U. 5
Blr6s6gi nyilvdntart6si szdma: 1 3-01 -OOO4O4O
E16rhetosegek : tt:lefonsz6m: 06-30-40.1 -0037

e-mail cim: palyimelinda@t_online.hu
Vezetoj6neual6ir6sra jogosult kepviselojenek neve: F,ALyl
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MELINDA
A civil szervezet UlXlirllelntaszdma: OTp BANK 1j742111_25g4157g
I
Ad6sz6ma: 1915SS09:,l1ip.
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Civil szervezet tev6kenys69e r6viden

:

A bajba jutott dllatok segit6se, t6mogat6sa, dllatvc=delem, 6llatmenhely l6treho zttsa,
mtikddtet6se. Neveles, ismeretterjeszt6s, kepessdgfejleszt6s a termeizetvedelmi6llattart6si kultura n6pszertlsit6se, a term6szet vedLlm6vel kapcsolatos ismeretek
fejlesztese, 6llateg6szseg Ugyi feladatok.
civil szervezet 2020. 6vi megva losult prog r amjail tev6 kenys6ge:
Budaorson a telkers ovezetben uralkodo tarlhaiatlan sz6m0 macska tekinteteben, felkeressUk
a macskakolonidkat, sz6mukra 6telt, eg6szsegUgyi elliitdst 6s ingyenes ivartalanitdst
biztositottunk. A gazddtlan macskdk sz6m6ra ideiglenes befogadoinkn6l 6tmeneti otthont
nyu.ltottunk, majd eg6szs6gugyi elldt6s ut6n Magyarorsz6gon es kUlf6ld6n adjuk oket 6rokbe.
2020 6v folyam6n eddig 58 macsk6t adtunk drokbe, foleg a Budaors kornyeki
macskakoloni6kbcll. Jelenleg t6bb mint 80 macska 6ll gondoz6sunk alatt.2Otg ev v6g6n
elnyertunk egy ingyenes ivartalanit6si programot a svdjci Susy Utzinger Alapitvrinyto[
melynek keret6ben a budadrsi r6szorulo gazd6knak 6s; gazd6tlan 6llJtoknak ingyenes
ivartalanltdst biztositunk a facebook oldalunkon meghirdetett feltetelek szerint, 2.OOO.OOO
Forint 6rtekben 2Ct20. december 3'1-ig bez6rolag.
Civil szervezet20120.6vi tervezett, megvalosit6sra varo programjai/ tev6kenys6ge:
A fo feladatunk a budaorsi ivarlalanlt6si program befejez6se december v6g6ig,-melynek sor6n
200 db macska kerUl ingyenes ivartalanitdsra A progriamtol azlvdrjuk, hogy a korny6ken a
kobor 6llatok szdnta csdkkeni fog. Tov6bbra is befoga<ljuk a bajba jutott 6llatokat es
lehetos6geinkhez m6rten segitjuk 6ket orvosi es egy6b elldt6sban. Facebook, instagram 6s
egyeb k6zoss6gi oldalainkon gazd6t keresUnk a gondoz6sunkban 6llo macskik szdmdra.

M fi kcid6si kcilts6gek t6teles felsorolasa, metyekre timogat5st i g6nyel :
(pl. banki kaltsdg, kdnyvelcii dfj, irodaszer, nyomtafvan.y, telefon, internet, bdrleti d[j, nevezdsi
dii, tagdii, postakoltsds, stb
Meqnevez6s:
0sszeq (Ft)
Meqneverz6s:
Osszeq: ( Ft.)
Bankk6ltseq
5000
Belveqz6k6szit6s
4000
K0nyvelesi dii
60000
Eszkozbeszerz6s allal
50000
chipleolvaso, sz6llitobox
Reklam
41 000
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korm6 n yzati tAmogat6s cisszesen : 1 60000 Ft
Nyilatkozat
A 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet 75.$ 2 pontja alapj6n

Alulirott pAlyAzo az al6bbiak szerint nyilatkozom arrol, hogy
1. a tSmogat6si ig6nybenl pAly6zatban foglalt adatok, informdciok

6s dokumentumok teljeskdrtiek, valodiak,
hitelesek.
2. a civil szervezet nem dll jogeros v6gz6ssel elrendelt v6gelsz6molSs, felsz6mol6s alatt, ellene jogercis v6gz6ssel
elrendelt cs6delj616s vagy egyeb, a megsz0ntet6s5re irdnyul6, jogszab6lyban meghatdrozott eljd16s nincs
folyamatban.
4. kciltsegvetesi t6mogatds tekintetdben ad6levondsi joggal nem rendelkezem
5. megfelelek az Aht. 50,$-dban meghatdrozott kovetelm6nyeknek.

Kelt: Budaors,2020. szeptember

15

-) ^ "
,Jp..-l-n Ul}.r-:-t

repoi'eio I p,aii

ars#;";

IAJl(A ,iLLAi,

E[]0

ALAP'i jvAftY
-3[40 8u0A68s

trAr0umA0 u s

2

i ueiv"gro

NYILATKOZAT
akozpilnzekb6l nyfjtott tdmogatrisok ittlilthat6sirgdrril sz6l6
2007. 6vi GLXXXI. tiirv6ny
szerinti iisszef6rhetetlens6g, illefve 6 rintettseg fennr{lLis616l,
vagy hirfnyrir6l
AP6lyaz6 neve: Lajka Ailatvddo Alapitvdny
Termdszetes szem6ly lakcime:
Sztilet6si helye, ideje:
G azdasdgi t6rsas6g eset6n szdkhelye

:

CegSegyzdkszima:

Ad6sziima:
Kdpviselojenek neve:

-,

Egydb szervezet esetdn sz6khelye: 2040 Budaors, Kardvir6g u. 5
K6pviselojdnek neve: 1 3-0 I -0004040
Nyilv6ntart6sba veteli okirat szitma: 1 9 1 5 5 500- 1 - 1 3
Nyilvrintart6sba vevo szerv megnevezdse: Budapest Kcimydki r6rvenysz6k

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a ptiydzokdnt rnegjelolt szewezettel
szembe n ak6zpdnzekbol nyrijtott t6mogat6sok 6tl6that6sagarSl sz6lo 200i.6vi
CLXXXI. tiirv6ny (Knyt.)

-

6. $ (1) bekezd6se szerinti tisszefdrhetetlensdg
l. nem rill fenn vagy
2. fennrill az ...pont alapjdn

- 8. $ (1) bekezd6se szerinti
l. nem rill fenn vagy
2.

6rintetts6g

fennfll az...pont alapjfn

Az iisszefdrhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjriul szolgril6 kiirtilm6ny leir:isa:

Kijelentem, hogy az iisszef6rhetetlens6g megsziintet6s6re az all,bbiak szerint int6zkedtem:

Kijelentem, hogy az frintettsflgkdzzfit6tel6t ktiliin iirlap csatol6sdval kezdem6nyeztem.
Kelt: Budaors, 2020.09,
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ORSZAGOS BiR65AGI HIVATAL
IN-F.ORMATIKAI ES ELEKTRONIKUS UGYINTEZESI
FOOSZTALY

oRSzAcos NytLVANTARTAst es UcvrelKApcsolAn

OSZTALY

oRSzAcos t'tytlvArurnRrAst tRoDA
'l

055 Budapest, Szalay utca 1 6. 1 363 Bp. pJ. 24.
ter,:06 1 354 41 65, 06 1 354 4.1 1 5, 06 1 354 4295
e-mairj civilinf o@obh.birosa g.h u

www.bifosaq.hu

TiSZtEIt PALY MELINDA!

Az

Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal r6sz6re - 710254715202009 142g5243g02g
erkeztet6si
szemon, 2020'09.1 4 23152,26 id5pontban civil szervezet besz6molojanakletetbe
helyez6se

celjdb6l elektronikus kuldemenyt terjesztett eld.

Az Orsz1gos Birosagi Hivatal - a civil szervezetek bfr6s6gi nyilv6ntart6s6r6l
6s az ezzel
osszef Ugg6 eljarasi szabdlyokrol szolo 2011. evi CLXXXI. torveny
39. g-6nak (3) bekezdese,

valamint

az

jogrol,

a

egyesul6si
k6zhaszn0 jogdlldsr6l, vaiamint
civil szervezetek
mUkod6s6rSl es t6mogat6sdr6l sz6lo 2011. evi CI-XXV. tdrveny
30. S (1)-(3) bekezd6se
alapjan igazolia, hogy a(z) Laika Allatv6dci Alapitvdny elnevez6sf szervezet (nyilv6ntartasi
s z 6 m a : 13-01'0004040) 2019. 6vre vonatkozo besz6mol6jAnak
kozz6t6teke tort6nd
megkuld6si kotelezetts6g6t teljesitette.

a

A besz6molo a Civil Szervezetek N6vjegyz6keben kozz6t6telre kerul.
(e16rhet6sege:

Budapest, 2020. szeptember 15.

Orszdgos Bfr6sdgi Hivatal

