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Az EB OVO Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről

1. Számviteli beszámoló
Az EB OVO Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege kiolvaható
a mellékletből. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a 2013. évi pénzügyi
elszámolásból.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az Egyesület állami támogatást nem kapott.

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú
céljainak elérése érdekében. A 2013. évben szerzett bevételek és felmerült költségek elszámolását
követően az Egyesület tartaléka a mellékletből kiolvasható.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület közhasznú tevékenységének keretében 2013. április 7-én megrendezte éves
nagytakarítását a belvárosi Szabadság téren „Mancs letétel” címmel. 2013. szeptember 24-én került
megrendezésre az V. kerületi EB OVO Piknik. Ezen rendezvények összes kiadásai 574 ezer 876 Ft-ot
vontak el az éves bevételből.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
Tárgyévben az Egyesület 200 ezer Ft támogatást kapott az V. kerületi Önkormányzattól.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Egyesületünknél a tárgyévben nem történt személyi jellegű pénzbeli kifizetés. Megállapítható, hogy
az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

7.1. A budapesti kutyatartó lakosság aktivizálása, részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének
megteremtése

Egyesületünk, immáron három éve, célul tűzte ki egy példaértékű közösség kialakítását a budapesti
belvárosi kutyás társadalomban. Tevékenységünkkel igyekeztünk ismertséget szerezni a főváros
turisztikailag legfrekventáltabb területéből, az V. kerületből kiindulva, mind a városlakók, az
önkormányzatok, közterület felügyeleti egységek és a vállalati szféra körében. A Szabadság téri
kutyatartók civil egyesületbe való bevonásával igyekeztünk megteremteni egy példaértékű civil
közösséget, amely a kutyatartót, mint értéket képviseli a városi életet befolyásoló változások
procedúrájában. Tehát az EB OVO szerepe túlmutat lokális, azaz a Szabadság téri rendezvényein.
Szerepünk egyre inkább kirajzolódik, miszerint egy olyan esernyő közösséget alkotunk, melynek tagjai
a városi kutyás kérdésekkel foglalkozó lokális közösségek valamint az értékeinkkel egyetértő felelős
kutyatartók. Egyesületünk 1400 támogató szimpátiáját élvezi (ebbe beletartozik több felelős kutyás
közösség), akiket érdeklődési körük figyelembevételével különböző levelezőlisták, közösségi portálok
(Facebook), valamint honlap (www.ebovo.hu) segítségével tájékoztatunk az aktuális eseményekről,
programokról.

7.2. Parkgondozás
Egyesületünk hosszú távú céljai közé tartozik, hogy a növényzettel beültetett parkokat kulturált
formában kutyával végezhető tevékenységekre használni lehessen, a tiltásokat és a túlságosan
szigorú szabályozásokat finomíthassuk e témakörben. Ennek érdekében példamutatással valamint
civil egyeztetésen való részvétellel kívánunk rámutatni arra, hogy e tevékenységek sem még több
szeméttel és piszokkal, sem mások számára kellemetlenséggel nem járnak. Egyesületünk a sajtó és a
média bevonásával, a szimpatizánsok részvételével nagytakarítást szervezett a Szabadság téren, azzal
a céllal, hogy elsősorban – a városlakókból legnagyobb ellenállást kiváltó – kutyapiszoktól
megtisztítsa a parkot. Jelezni kívántuk a belvárosi lakosság, főleg a kutyatartók felé, hogy elsődleges
feladatunk és felelősségünk a kellemetlen, szennyező hatású melléktermék rendszeres felszedése.
7.3. EB OVO Piknik
2013-ben negyedszerre, szeptember 23-án nagyszabású kutyás programot szerveztünk az V. kerületi
Szabadság téren, melyre kutyatartókat, állatbarátokat, gyermekeket és felnőtteket egyaránt vártunk.
A rendezvény kiválóan sikerült, idén koncertekkel színeztük a programot. Ismeretterjesztő
standunkon az egyesülettájékoztató kiadványaival népszerűsítette álláspontját. A rendezvény
egyaránt nyomatékosította a városvezetésben, hogy a kutyatartó polgárság jelentős számban
megtalálható a belvárosban is, akiknek érdekképviselete szintén a városvezetők egyik feladata. Míg a
lakosság egy barátságos rendezvényen vehetett részt, melyet könnyűzenei koncertek kísértek. Úgy
gondoljuk, minden rendezvényünk ezt a közös és tudatos együttműködést ápolja, építi lépésről
lépére, gyakorlatot szerezve ezen új képviseleti forma működtetésére. Mindemellett egy példátlan
közösség formálódik a városban, amely tudatosan odafigyel környezete karbantartására és annak
javítására.
EB OVO PIKNIK 2013. Szept 29 14 órától.

V.ker. Szabadság tér.
A fő esemény a megnyitó lesz .
Ezen az eseményen jelentjük be , hogy Egyesületünk, és az V.ker Önkormányzat sikeresen pályázott a
Fővárosi Önkormányzat által kiirt TÉR-KÖZ PÁLYÁZATON.
Ennek eredményeképpen megépülhet a belvárosban, Magyarország első kutyás családi mintaparkja a
ZÖLDEBB az EB OVO MINTAPARKJA.
A megnyitó után tájékoztatjuk az egybegyűlteket a pályázatról, majd leleplezzük a park makettjét.
Ezután kutyás bemutatók lesznek: Agility, Népszigeti kutyasuli, Fővárosi BV, kutya kiképzők
munkakutya bemutatója.
Kutyákkal kapcsolatos civilszervezetek tevékenységének bemutatása lesz
A gyermekeknek is érdekes lehetőségeket biztosítunk a szórakozásra:
Óriás ügyességi fajátékokkal, kézműves foglalkozással és egy családi mesemusicalből is részleteket
hallhatunk majd.
Az érdeklődők a Bolhapiacon kutyás felszereléseket, ajándékokat vásárolhatnak .
A bátrabb gazdik és kutyájuk kutya KI MIT TUDon mérhetik össze tudásukat.
A programot az Indygó Együttes koncertje zárja

7.4 Az Egyesület kapcsolatteremtő és ápoló tevékenysége


EBösszeírás az V. kerületben

Úgy értesültünk, hogy az V. kerületben idén ebösszeírásra kerül sor. 2013. május 1- től augusztus 1ig.
Ez fontos adat lehet minden kutyás számára, ezért fontos, hogy nyilatkozzatok! Bővebben →


A Föld napjára lebomló kakazacsi!

2013. április. 11.
kakazacsi
A Föld napja alkalmából az EB OVO lebomló kakizacsikkal készült, hogy a felelős gazdiknak még
könnyebb dolguk legyen környezet-kutya-barátnak lenni! Hiszen ahány ember annyi ökolábnyom, de
ahány gazdi, az még több ökolábnyom! Szeretnéd, ha a te kutyád is környezetbarát lenne? Gyere érte
a VI. kerületbe!


Az EB OVO reakciója a 2012. évi II. törvény módosításaival kapcsolatban

2013. március. 29.



Ezzel a levéllel reagál az EB OVO Egyesület a 2012. évi II. törvény módosításaival
kapcsolatban a törvényalkotónak.

Korom Gábor nyílt levele a törvényalkotóhoz
2013. március. 28.
ebovo
Az szabálysértési törvény módosítására reagált Korom Gábor. A folyamat irányának
megváltoztatásához a felelős gazik tudatossága is szükséges. Az EB OVO ennek ad teret. A jó döntés
meghozatalához a szakértők tudása és az érintettek tapasztalata nélkülözhetetlen. Bővebben →


Tavaszi Nagytakarítás 4.0.

2013. április 7.
NEGYEDSZERRE! Március 24-én, 11 órakor a belvárosi Szabadság téren tömegesen szedjük, amit
szedni kell! Bővebben →


Jogi vonatkozások

2013. augusztus. 12.
Milyen jogszabályok érintenek bennünket, városi kutyatartókat? Mi-mit jelent? Hol találhatók meg a
jogszabályok és ki, miért felelős? Ez az oldal egy hosszú nyomozást indít, hogy kibogozzuk a
jogirendszert. Célunk a lehető legjobb megoldás megtalálása.


Civil Utca Rendezvény 2013. június 8-9. V. kerület Zrínyi utca
Idén is részt vettünk az V. kerület Belvárosi Fesztivál rendezvényén, ahol megjelenésünkkel
hozzájárultunk a kerületi közösség színesítéséhez. Standunkon önkénteseink beszélgettek a
közönséggel, ahol önkéntes kutyáink segítettek a még eredményesebb kommunikációban. Ez
a rendezvény a kerületi együttműködés sikerének jele. Idén is sok kutyatartó látta örömmel,
hogy az V. kerületi Önkormányzat számon tartja az őket képviselő egyesületet az EB OVO-t.



Belvárosi Rekonstrukció és EB OVO Együttműködés
Folyamatban van a belváros felújítása és átépítése. Ez az átalakítás alkalmat ad arra, hogy
kutyabarátabb legyen a belváros és a felelősségteljes gazdit segítő megoldások
születhessenek. Ennek érdekében az EB OVO aktív tagjai felvették a kapcsolatot a
városvezetéssel, minek eredményeképp ígéretet kaptunk Puskás András alpolgármestertől az
egyeztetésre.



Nyertes TÉR_KÖZ Pályáta a zöldEBb, az EB OVO mintaparkja címmel.

