
100% az állatokért – Megelőzés Program 

Pályázati elszámolási kötelezettség 

 

Minden szükséges anyagot megtaláltok a következő linken a lap alján: 
http://www.hangyakozosseg.hu/hirek/megelozo-program-2021-palyazati-felhivas/ 

ELSZÁMOLÁS ÉS FINANSZÍROZÁS MENETE: 

1. Mihamarabb küldjétek át nekünk aláírva és scennelve (vagy fotózva) a Nyertes szervezet 
nyilatkozatát (2. számú melléklet) 

2. Rátok bízzuk, hogy az állatorvos milyen ütemezéssel számláz. Az összeget akkor tudjuk utalni, 
hogy ha megfelel a 3 feltételnek: kitöltésre kerül általatok, hogy mire utalunk (mely állatokon 
történt és milyen beavatkozás.), ha kitöltésre kerül, hogy milyen számla várható és 
megérkezik fizikailag is a számla hozzánk.  

 Elszámolás (állatok regisztrációja): Minden állatot, melyek ivartalanítási 
beavatkozást végeztek és szeretnétek ha a programon belül finanszírozásra kerül, 
regisztrálnotok kell: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1qpWZJFvIv7jl48-b6RjkpxdRym0Bp-
jEY4ksO3NHebPxSQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 Állatorvosi számla kiállítása: Mivel az állatorvosok neve, rendelők neve (és címe) 
gyakran eltér a cég nevétől, így kérjük: ti vagy az állatorvosotok minden számla 
kiállításakor jelezzétek ezen az űrlapon, hogy kitől és milyen összegű számla várható. 
Így mi is tudjuk követni a várhatóan kb. 1.000 állat beavatkozásainak költségét. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW57yqM-
4jzsRX8C5rnWlCcEyG7wkDPIjvsNCT7L_RMNXZdQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 A számla: Csak a számla beérkezése után tudunk utalni. A terveink szerint hetente 
kétszer fogunk utalni, így 3-4 napon belül mindenképp várható az utalás. A pályázati 
kiírásban szerepeltek továbbra is szükségesek: 
a, A Hangya Közösség Alapítvány kizárólag a beavatkozást elvégző állatorvosi rendelő 
által, a Hangya Közösség Alapítvány nevére, címére és adószámára kiállított, 
átutalásos számla ellenében utalja a felmerült költségeket.  
b) A számlán 8 napos fizetési határidőt szükséges feltüntetni.  
 

Kérjük erre a címre kerüljön kiállításra a számla: 
Hangya Közösség Alapítvány 
1161 Érsekújvári utca 22. 
Adószám: 18732993-1-42 
Bankszámlaszám: 16200223-10044991-00000000 
 
Posta esetén kérjük követhető módon a fenti címre postázni. 
Online számla esetén a palyazat@hangyakozosseg.hu címre várjuk. 
 
 
Fontos dátumok! 

 A pályázat végrehajtásának időtartama 2021. augusztus 12. – 2021. október 31-ig. 
13.  



 A pályázat elszámolása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt 
fizikai befejezését (az utolsó támogatott tevékenység fizikai teljesítését) követő 30. 
nap, de legkésőbb 2021. november 30. 12:00 óra. 

Hasznos tudnivalók: 

 Nagy segítség lehet a munkafolyamatokban, ha excelben vezetitek az állatokat. 
Könnyebben nyomon követhetőek, hogy melyik beavatkozás történt meg és melyek 
lettek már kiszámlázva (5-s számú melléklet). Nem kell nekünk elküldenetek. 

 Amennyiben gazdás állat kerül ivartalanításra, javasoljuk, hogy töltsék ki vele a 
beleegyező nyilatkozatot (4-es számú melléklet) a későbbi jogi problémák elkerülése 
végett. Nem kell elküldenetek nekünk. 

 Kérjük, minden állatról készüljön egy kép a beazonosítás miatt. Nem kell műtét 
közben. 

 Fontos, hogy CSAK lakossági/kóbor, TNR programban résztvevő állatok 
ivartalanítását tudjuk finanszírozni. A pályázat célja, hogy csökkentsük a 
túlszaporulatot és a mentésre szoruló állatok száma csökkenjen. Bár nagyon sok 
területen szükség van az ivartalanításra, ez a pályázat most kiemelten a 
visszahelyezett állatokra koncentrál. 
TNR: trap–neuter–return azaz kiemelés- ivartalanítás- visszahelyezés.  

 


