Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány
1078 Budapest, István u. 11.
Adószám: 18010994-1-42
Bankszámla szám: 65700127-10129490

Pályázati adatlap
Az Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány kuratóriuma által kiírt támogatási pályázathoz, a 2010.
októberében Kolontár és Devecser települések körzetében bekövetkezett vörösiszap-katasztrófa során megsérült
állatok ellátásával összefüggésben felmerült, és más forrásokból meg nem téríthető (térülő) állategészségügyi
szolgáltatási költségek részleges utó-finanszírozására.

Kérjük, minden kérdésre adjon választ!
(A hiányos, nem teljes körű kitöltés a pályázat kizárást eredményezheti.)
A pályázó állategészségügyi vállalkozás
-neve:
-vállalkozási formája:

egyéni vállalkozó

–

Bt

-

Kft

-székhelye:
-bejegyzésének ideje, helye:
-céges forma esetében feljogosított képviselője (ügyvezetője):
-működési területe:
-adószáma:
-bankszámla vezető pénzintézete:
-bankszámla száma:
-levelezési címe:
-telefonos elérhetősége (lehetőleg mobil):
A Kolontár-Devecseri vörösiszap-katasztrófa kapcsán a vállalkozás
-milyen formában és módon, hány állatorvossal vett részt az állatok ellátásában?
-hol (mely településen), mikortól-meddig vett részt a sérült állatok ellátásában, kezelésében?
-jellemzően ki kérte fel az állatok ellátására (tulajdonos, hatóság, katasztrófa védelem,
állatvédő szervezet aktivistája, más egyéb)?
-hány esetben kérte az ellátást az állat tulajdonosa, gazdája?
-hány esetben nem a tulajdonos vagy gazda kérte az ellátást?
-munkáját részben vagy egészben kirendelésre, ill. jogosult állatorvosként végezte-e?
-munkájához használt-e olyan gépjárművet, amelynek költségeit a saját vállalkozásában
rendszeresen elszámolja? (Ha igen, adja meg a gépjármű és az üzemanyag típusát!)
-mennyi a sérült állatok ellátásával, kezelésével kapcsolatosan gépjárművel teljesített összes
távolság (km)?

-milyen sérült állatfajokat látott el vagy kezelt?
-az ellátott sérült állatok között milyen arányban voltak nagyállatok(haszonállat + ló), és
milyen arányban kutyák-macskák?
-hány sérült állatot részesített elsősegély jellegű, vagy sürgősségi ellátásban és látott el a
katasztrófa utáni első három napon?
-hány sérült állatot látott el a katasztrófa után utáni első hét második felében?
-hány sérült állatot látott el a második héttől kezdődően?
-hány sérült állatot kezelt egynél több alkalommal vagy tartósan?
-volt-e tennivalója (ha igen, mi) elhullott állatokkal kapcsolatosan?
-jellemzően milyen beavatkozásokat kellett végeznie a sérültekkel?
-jellemzően milyen gyógyszereket, anyagokat kellett felhasználnia a kezelések során?
-az előzőekben részletezett gyógyszerek, anyagok egy-egy beteg esetében jellemzően milyen
mennyiségben és értékben kerültek felhasználásra?
-összesítve, kb. hány munkaórát töltött el a fentiekben részletezett ellátások során?
-összesítve, kb. mennyi a sérült állatok ellátása során felhasznált gyógyszerek, anyagok
pótlási értéke (Ft)?
-a felhasznált gyógyszerek, anyagok beszerzéséről rendelkezik-e beszerzési számlákkal*?
-összesítve, kb. milyen mennyiségű üzemanyagot használt el a fentiekben részletezett
ellátásokhoz (liter)?
-az üzemanyag felhasználásról rendelkezik-e beszerzési számlákkal*?
(* a számlákat nem kell mellékelni, csak nyilatkozni arról, hogy megvannak-e?)
-mennyi volt a vállalkozás állategészségügyi szolgáltatásból származó összes árbevétele a
2009. évben (Ft)?
-ha nem lett volna ez a katasztrófa helyzet, a vállalkozásban a szokásos munka során,
ugyanilyen jellegű és számú betegellátásokból (kezelésekből) milyen árbevétel (Ft)
származott volna egyébként?
-a vállalkozásnak a vörösiszap-katasztrófával összefüggésben más forrásokból meg nem
térített, vagy a jövőben megtérítésre nem kerülő munkájából, ellátásából, kezeléseiből
származó árbevétel kiesés hozzávetőleges összege (Ft)?
-az előző kérdésben meghatározott veszteségből mekkora hányadot képvisel a munkadíj, a
közvetlen anyagköltség, és az egyéb költség (pl. üzemanyag)?
-származott-e közvetlen anyagi kára a katasztrófából (ha igen, mi és mennyi)?

Nyilatkozat:
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozásom pályázatát a
2010. októberében Kolontár és Devecser települések körzetében bekövetkezett vörösiszapkatasztrófa során megsérült állatok ellátásával összefüggésben felmerült, és más forrásokból
meg nem téríthető (térülő) állategészségügyi szolgáltatási költségek részleges utófinanszírozása céljából nyújtom be az „Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány”
pályázatára. Kijelentem, hogy a pályázati adatlap kérdéseire legjobb tudásom szerint, a
valóságnak megfelelően válaszoltam. Kijelentem, hogy a vállalkozásnak a katasztrófa
térségéből származó sérült állatok ellátásával kapcsolatosan felmerült és az adatlapon
részletezett, felmerült költségeit az állattartók, vagy más szervezetek, alapítványok nem
térítették, ill. várhatóan nem is térítik meg.
Kijelentem továbbá, hogy a vállalkozásom nem alapítója és/vagy működtetője, támogatója
állatvédelmi célú alapítványnak, szervezetnek, egyesületnek.
Kelt: ……………………………………
Magán-állatorvosi
bélyegző lenyomata:

………………………………………….
Cégszerű aláírás
Céges vállalkozás esetén is kérjük, hogy az aláírásra jogosult vezető is használja a
magán-állatorvosi bélyegzőjét !
Kötelező mellékletek:
- a teljes körűen kitöltött pályázati adatlap,
- amennyiben a pályázó magán-állatorvos, érvényes kamarai működési engedélyének
fénymásolata,
- amennyiben a pályázó állategészségügyi vállalkozás, a cégbírósági bejegyzés fénymásolata,
valamint a vállalkozás által működtetett állatorvosi rendelő vagy állatkórház működési
engedélyének fénymásolata.
-kivonat a pályázó vállalkozás által szokásosan alkalmazott állatorvosi díjtételekből az alábbi
tételeket illetően: betegvizsgálati díjak, kiszállási díjak, sürgősségi ellátás díja

