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8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti székhelyű ABBÁZIA Közhasznú
Alapítvány
működési terve a 2018-as évre
Az ABBÁZIA Közhasznú Alapítványt egyszemélyi alapító, dr. Koltai Péter, 8360 Keszthely,
Erzsébet királyné útja 23. szám alatti lakos hozta létre abból a célból, hogy a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § (1) bekezdés c.) 1. 4. és 8. és 14. pontja
szerinti közhasznú tevékenységet folytató közhasznú szervezetet alapítson, az Alapítványhoz
forduló igénylők egészségügyi szempontból történő segítése és egészségromlásuk megelőzése
érdekében. Az Alapítvány támogatni kívánja ezenkívül a lovassport elterjedését, lovas-sportolók
versenyeztetését. Az alapítvány szolgálja továbbá a gazdátlan állatokról – elsősorban kutyákról és
macskákról – történő megfelelő gondoskodást.
Az alapító úgy döntött, hogy a rendelkezésre bocsátott vagyonból, külön pályáztatással az arra
rászorultak olyan fogászati ellátását segíti, amelyek nem tartoznak a társadalombiztosítás által
támogatott ellátások körébe.
Mivel az alapító elkötelezett híve az egészségmegőrzésnek ezért úgy döntött, hogy a részéről az
alapítvány rendelkezésre bocsátott vagyonból a 2018-es évben pályáztatással olyan lehetőséget
biztosít, melyet a pályázók saját igényeik és egészségügyi problémájuk kezelésére célzottan,
egyénre szabottan használhatnak fel.
Ennek keretében az alapítvány 2018. évben személyenként 60.000 forintot irányzott elő olyan
szolgáltatások, eszközök beszerzésére, melyek az egészségmegőrzést szolgálják, mint például:
gyógyászati segédeszközök és egészségmegőrző termékek
gyógycipők
gyógykúra
gyógytorna, gyógymasszázs
gyógyászati célból igénybe vett sportbérletek (pl uszodai , torna bérlet)
optika
orvosi ellátások (belgyógyászat, bőrgyógyászat, fül-orr-gégészet, fogászat, gyermekgyógyászat,
közérzetjavító szolgáltatások, nőgyógyászat, ortopédia, reuma és mozgásszervi szakrendelés,
szűrővizsgálatok, szemészet)
szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések
fogászati kezelés
Ezzel a lehetőséggel a nyertes pályázók maguk dönthetik el, hogy melyek azok az egészségügyi
szolgáltatások, melyeket igénybe szeretnének venni.
Ezen kívül az a döntés született, hogy egyes kivételes esetekben, melyek hosszantartó kezelést,
műtétet vagy költséges vizsgálatot igényelnek, egyéni elbírálás alapján támogatást nyújt azon
pályázók javára, akik igényüket előzetesen benyújtották az Alapítvány felé, és azt az Alapítvány
támogatásra alkalmasnak ítélte.
Magyarországon évente több millió egészséges kutyát és cicát altatnak el, vagy tesznek el más
módon láb alól, mert nem kellenek senkinek. Sajnos a mai napig nem vált általánossá az állatok
ivartalanítása a felesleges szaporulat elkerülése céljából, pedig ezzel a rutinműtéttel komoly és
halálos betegségektől óvhatnánk meg őket, tartóikat pedig sok-sok bosszúságtól és tengernyi
kiadástól.

A gond csak ott kezdődik, hogy itt nem holmi szemétről van szó, hanem érző lényekről és sajnos
hiába szépítünk, nincs annyi jó gazdi, ahány kidobott állat. A menhelyek pedig csordultig vannak
gazdátlan kutyákkal és cicákkal. Ez a szomorú valóság, ami felett lehet ugyan szemet hunyni, de
attól még a probléma nem szűnik meg.
Ezért az alapító úgy határozott, hogy a környezetében található menhelyek közül kiválaszt egyet,
mely az állatai ellátásán túl sok gondot fordít ezen problémák felszámolására, és úgy döntött,
hogy ezt a menhelyet támogatja úgy, hogy az állatmenhely állategészségügyi ellátását végző
orvossal megállapodást köt, ezáltal az állatorvos az állatmenhely állatorvosi költségeit átvállalja a
fenti összeg erejéig az Alapítvány felé kiállított számlákkal.
A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány kuratóriuma felhívást tesz közzé az ún.
„ABBÁZIA Cégcsoport” honlapján a www.abbaziagroup.com cím alatt. A honlapról letölthető az
az igénylő lap, amelynek a pályázó részéről történő kitöltése után a kuratórium elbírálja, hogy az
adott pályázó jogosult-e az alapítványi támogatást igénybe venni. Az igénylő lapot zárt borítékban,
legkésőbb 2018. február 28. napjáig kell az alapítvány székhelyére elküldeni, az „ABBÁZIA
Alapítvány” nevének a borítékon történő feltüntetésével.
Ezt követően, jogosult a pályázó az alapítvány által támogatott szolgáltatás igénybevételére.
Az állatorvos pedig jogosult havonta kiállítani az állatmenhely kezeléseit tartalmazó számlát az
Abbázia Közhasznú Alapítvány (8360 Keszthely, Erzsébet Királyné Útja 21) részére kiállítani.
Ezen számlákat az Alapítvány átutalással, 15 napon belül teljesíti.

Keszthely, 2018. január 02.
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