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A Lelenc Kutyamentő Egyesület és a LelencTanya működésével kapcsolatosan:








2014-ben a Civil törvény módosulása időszerűvé tette, hogy a Lelenc Kutyamentő Egyesület is
megújuljon.
Közgyűlésünkön elfogadtuk az új alapszabályunkat, illetve a grémium új tagokkal bővült, valamint
székhelyváltoztatás történt.
A 2014. május 31. abból a szempontból is fontos határidő volt, hogy meg kellett kérvényeznie
minden eddig közhasznú szervezetnek, így a Lelencnek is, ezen státusza megmaradását. Nagy
örömünkre újra meg is kaptuk a közhasznú besorolást.
2014. szeptemberében a LelencTanya 3 éves lett.
A Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala 2014.10.15-én
jegyzőkönyvben is rögzítette, hogy a LelencTanyán példás az állattartás.
Elindítottuk a működési engedély megkérését, amellyel hivatalosan is menhellyé válhatott a
LelencTanya 2015-ben.

Védenceinkről:
 55 kutyával köszöntöttük a 2014-es évet.
5 kutyus ideiglenes befogadónál, 4 kutya panzióban, a többiek, 46-an a LelencTanyán laktak.
 2014-ben 96 új kutya érkezett – tulajdonos által leadott, gyepmesteri telepekről kihozott, más
menhelyről, szervezettől átvett, talált, illetve kutyagyűjtőktől, szaporítóktól mentett kutyák
 A 96 új kutyából 33 kutya a fajtamentéseink égisze alá tartozón érkezett hozzánk:
11 belga juhász, 15 brit pásztor, 6 bernáthegyi és 1 szetter.
A többiek keverékek, vagy nem a fajtamentéseink keretébe tartozó fajtatiszta kutyák voltak.
 A talált kutyák közül 1-nek sikerült megtalálni az eredeti gazdiját, igy hazamehetett,
9 kutyát más szervezet vett át.
 77 kutyánk talált gazdára: 48-an Magyarországon találtak otthonra,
29 külföldre gazdisodott a német partnerszervezetünk segítségével.
 Az év során 11 kutyustól kellett elbúcsúznunk, öregség illetve gyógyíthatatlan betegség miatt.
 2014 év végén 53 kutya volt gondozásunkban, akikből 14-en még 2014 előtt érkeztek hozzánk.
3 kutya ideiglenes befogadónál, 3 panzióban, 47 kutya pedig a LelencTanyán zárta a 2014-es évet.
Minden kutyánkat chipezve, oltva, parazitamentesítve, és ivartalanítva, adunk örökbe.
2014-ben bevezettük a bőr- és szívféregség szűrést, megelőzést, illetve szükség (pozitívitás) esetén a
gyógykezelést is.
2014-ben több kölyök és felnőtt cicának is otthont biztosítottunk menhelyünkön.
Néhányuknak sikerült örökbefogó gazdit találni, a többiek pedig a Lelenctanyán élnek továbbra is, amíg
rájuk talál az igazi.
Valamennyi cica megkapta a szükséges oltásokat, ivartalanítattuk őket és ők is, mint a gondozásunkban
lévő kutyák, folyamatos parazita elleni védelemben részesülnek.

A 2014-es év történéseiről bővebben:


2014-es év legnagyobb és legköltségesebb megoldandó feladata, a Magyarországon is sajnos egyre
jobban elterjedő szív- és bőrférgek elleni harc volt.
2014 augusztus végén minden kutyánk teljes körű (KNOTT és ELISA teszt) szűrésen esett át, valamint
azóta is minden hozzánk érkező kutyánál elvégeztetjük a tesztet.
Azon kutyáinknak, akinek a tesztje pozitív lett, megcsináltattuk a következőt (PCR), amikor az is
pozitív lett, következett az ultrahang, röntgen vizsgálat, valamint és a gyógyszerezés.
Sajnos néhány kutyánkon nem tudtunk segíteni, szomorú és fájdalmas veszteségek ők.
A korábban pozitív PCR tesztű és szívféreg elleni kezelésben részesült kutyáknál még 2014.
novemberben is végeztünk kontrollszűrést.
A jó hír az, hogy mostanra, MINDEN ÉRINTETT KUTYÁNK GYORSTSZTJE NEGATÍV.
A szúnyogok elleni védekezés pedig 2014. augusztus óta ugyanúgy folyamatos, mint a bolha,
kullancs és egyéb paraziták ellen.















Közhasznú tevékenységünk fontos eleme továbbra is, mint ahogyan már több mint tíz éve, az ideális,
felelős állattartás megismertetése, a kutyás létforma megszerettetése. Minden felületet kihasználva,
köztük kiemelten a FaceBook oldalunkon, időről időre foglalkoztunk ezekkel a témákkal, valamint a
LelencTanyára látogatóknak is ezt a szemléletet igyekszünk bemutatni.
2014-ben a szívféregséggel kapcsolatos tapasztalatainkat is igyekeztünk minél szélesebb körben
megosztani, és felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára és mikéntjére.
Az Alapszabályban foglalt vállalásunknak megfelelően 2014-ben is támogattunk rászoruló
állatvédőket adománnyal, illetve kutyák átvételével.
2014-ben folytatódott az Állatokkal Emberekért programunk, amelynek keretében Berzsenyi
gimnázium diákjai többször is ellátogattak hozzánk és közülük néhányan, akik az érettségi előtt
állnak, a LelencTanyán végezték a közérdekű munkájukat is.
A program keretében és támogatóink segítségének köszönhetően több, az otthonát elvesztett,
hajléktalan embernek is tudtunk egy kicsit segíteni - ha hagyták.
Küldetésünk, működésünk és védenceink megismertetése, valamint gazdira találása érdekében
számos akciót, rendezvényt szerveztünk és igyekeztünk minél több fórumon bemutatni munkánkat
és védenceinket:
2014 februárjában, 2013-hoz hasonlóan, újból nálunk járt a Hope Online, a “Profi fotó az árva
kutyusokról” programjának keretében.
Az RTL Klub Híradójában “Esély az újrakezdésre” címmel riportot láthattak, melyben Egyesületünkről
és az Állatokkal az Emberekért programunkról volt szó.
A Nők Lapja 2014/8.számában jelent meg rólunk egy több oldalas cikk, amelynek témája az
“Embersorsok, kutyasorsok – esélyek”, illetve az Állatokkal az Emberekért programunk volt.
Márciusban UPC Magyarország munkatársainak önkéntes csoportja járt nálunk kutyáinkkal
ismerkedni és sétáltatni.
2014 áprilisában Ganczer Réka iparművész, fotós látogatott ki a tanyára és gyönyörű fotókat
készített védenceinkről, ezzel segítve a gazdikeresést.
A Népszabadság Jótett c. mellékletének Állatvédelem rovatában mutatták be Egyesületünket, ahol
Kovács Patrícia színésznő, így fogalmazott: „Minden alkalmat megragadok, hogy elmondjam,
mennyire csodálatos sziget ez. A hontalan állatok itt átmeneti otthonra lelhetnek, hogy
kipihenhessék fájdalmaikat, és újult erővel szerető családokhoz kerüljenek. Ha mindenhol ilyen
figyelmes szeretet lenne, jobb lenne az egész világ.”
















a Vasárnapi Hírek “így adunk mi” rovatában Szücs Gábor, aki a Szabad Föld című újságban a
Kutyapostás rovat írója, nyilatkozott arról, hogy hogyan látja és miért segíti az Egyesületünk
munkáját
Május elején a közhasznúsági státusz és egyéb megváltozott jogszabályi környezet okán, valamint
mert nagyon sokan nem rendelkeznek kellő információval például a szívférgesség témájában,
állatorvos és civilekre vonatkozó jogszabályokban jártas szakemberek részvételével workshopot
tartottunk “Beszéljünk róla” címmel.
Az M1 Ridikül című műsorában, amelynek témája az állatok terápiás hatása volt, a Lelenc is
bemutatkozhatott.
A Levi's csapata májusban, immár hagyományosan, nálunk töltötte az Önkéntes Napját.
Júliusban nagytakarítós, kerítés festős, felújítós napokat szerveztünk, amelyre sok önkéntes
érkezett.
A XVIII. Kerület-i Helyi Téma 2014. augusztus 6-i számában az Állatvédelem és felelős állattartás
cikkben dr. Kajó Cecília mondta el állatvédelemmel kapcsolatos tapasztalatait, kiemelten beszélt a
Lelenccel kapcsolatos jó tapasztalatairól bemutatva azt is, hogy miért jobb az értelmi alapú, felelős
állatvédelem a tisztán érzelmi, megalapozatlan olykor akár gyűjtögetésbe átcsapó
"állatvédelemmel" szemben.
Szeptemberben ünnepeltük a LelencTanya fennállásának a 3. Évfordulóját.
TotalSight forgatócsoportja járt nálunk szeptemberben és a Lelencről készített egy kisfilmet,
valamint néhány kutyusunkról bemutatkozó kisvideókat.
Októberben “CsempéZZünk” projektünk keretében, támogatóink segítségével 12 kennel fagyálló,
nagy kopásállóságú járólapokkal történő leburkolását sikerült megoldani. A járólappal borított boxok
sokkal könnyebben tisztán tarthatók és a korábbi betonaljzat igen amortizált állapotát is javítják,
kutyáink kényelmét szolgálják.
A Klubrádió 95.3 Mhz ÖTÖS című müsorában Para-Kovács Imre beszélgetett Tenner Annával, a
Lelenc vezetőjével, az Egyesületről, munkánkról, valamint a szívféregségről.
2015-ös naptár projektünk keretében 150 fali és 300 asztali naptárt vásároltak támogatóink.
A naptárak nyomdai és postázási költségein felül megmaradt összeget a LelencKutyák jólétére
fordítottuk.

Bevételek:
 Közhasznú tevékenységünket összesen 23 055 721 Ft-tal támogatták magánszemélyek, cégek
 Magánszemélyektől kapott támogatás 14 423 020 Ft
 Cégektől kapott támogatás 1 286 684 Ft
 A KAP program keretében 652 213 Ft
 SZJA 1% felajánlás 6 693 804 Ft
A támogatások részletezése:
 A Facebook Lelencebekért Támogatói Klub tagjai, más, állandó és rendszeres támogatóinkkal együtt,
átlagosan havi 500 ezer forinttal segítették védenceink ellátását.
 Az AdhatVonalra érkezett hívások jóváírásaként 61 500 Ft érkezett. Mivel ennek a vonalnak a
fenttartása nem volt gazdaságos a magas költségek miatt és az elszámolások is rendszeresen késve
érkeztek meg, ezért 2014. május 1-i hatállyal megszüntettük.
 A MagnetBank Közösségi Adományozási, valamint a Szféra és Mentor Programjának keretében
652 213 Ft adományt kaptak kutyusaink.






PayPalon keresztül 839ezer Ft támogatás érkezett 2014-ben.
Februárban a Bónusz Brigád "Segít a Brigád - Együtt Egymásért" programján keresztül 100,-Ft-os
kuponok vásárlásával a támogatóink 403 900 Ft-tal segítették védenceink ellátását.
A 2015-ös naptár projektünk keretében 1,1millió forint adomány érkezett
A rendszeres havi adományokon kívüli, magánszemélyektől érkezett segítséget külföldi és alkalmi
adományokból, jótékonysági árverésekből, adott célokra (mint pl: szívféregség megelőzésre,
szűrésre, gyógyíttatásra; lakókocsira; egy-egy védencünk műtétjére, gyógykezelésére; kennelek
járólapozására, kennelek, kifutók és a pályák felújíłtására és állagmegóvására) történt gyűjtésekből
kaptuk.

Pénzügyi helyzet részletezése
Az adományokat a gondozásunkban levő kutyák és cicák közvetlen és magas színvonalú ellátására és
életkörülményeik minél komfortosabb biztosítására költjük:
 Védenceink (kutyáink, cicáink) mindennapi ellátása
 Fenntartási napi költségek (víz, villanyszámla, tisztítószerek- eszközök, stb)
 Parazitamentesítés, chip, oltás
 Ivartalanítások
 Bőr- és szívféreg szűrés, megelőzés, illetve pozitív teszt esetén további tesztek és gyógykezelés
 Egyéb orvosi kezelések, műtétek, gyógyszerek
 Kennelek, kifutók, pályák kerítésének felújítási, állagmegóvási költségei
 Kennelek fagyálló, nagy kopásállóságú járólappal burkolásának költségei
 A panzióban elhelyezett kutyáink költségei
2014-ben a gondozásunkban levő kutyák és cicák teljes ellátására:
műtéteikre, gyógykezeléseikre, a gyógyszerekre, az oltásokra, parazitamentesítésekre, a szívféreg
kezelésekre, a kórházi és panziós elhelyezésekre, valamint az élelmezésre, felszerelésre 20 millió
forintot költöttünk.
A kutyák és cicák lakhelyének állagmegóvása és felújítása 600 000 Ft volt.
Reklámra mindössze 215 900 Ft-ot költöttünk.
A banki költségek nem érték el a 250 000 Ft-ot, a könyvelés 135 000 Ft-ba került csupán.

Bp. 2015. május 28.
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