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8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti székhelyű
ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány
működési terve 2019. 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 Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott céljai közül 2019. évben a következő célokat
kívánja megvalósítani.
1. Alapítvány célja az ún. „Abbázia Cégcsoport” (azaz a 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja
21. és 8360 Keszthely, Arany J. u. 1. szám alatti székhelyű gazdasági társaságok) által
foglalkoztatott munkavállalók fogazatának, szájhigiéniának fogorvos által történő rendbe
hozatása oly módon, hogy a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részt, mint „önerőt”
az Alapítvány közvetlenül, számla alapján teljesíti a tevékenységet elvégző fogorvos felé. Az
egy munkavállaló e célra történő támogatásának összegét 2019. évben a döntésre jogosult
kuratórium a munkavállaló által választott fogorvos részéről készített előzetes kezelési terv
és költségkimutatás alapján egyedileg határozhatja meg.
A 2019. évben e célra rendelkezésre bocsátható költség összesen legfeljebb 1.000.000 Ft.
2. Az Alapítvány céljául tűzte ki a méltatlan körülmények között élő, gazdátlan vagy elhagyott
állatok befogadását és megfelelő gondozását, ellátását, amely akár egy 20 férőhelyes
állatmenhely létrehozásával és fenntartásával, akár a szóban forgó állatok megfelelő
körülmények közötti állattartását felvállaló személyeknél – utólagos ellenőrzéssel – való
elhelyezéssel történhet. A védendő állatok köre elsősorban kutya és macska, de egyéb
rászoruló állat gondozása sem kizárt.
2019. évben – ezen célja keretében – az Alapítvány a gazdátlan, illetve állatmenhelyen élő
állatok legfeljebb 1.000.000 Ft-ig terjedő költségből történő ivartalanítását végezteti.
3. Az Alapítvány célja a lovassport támogatása is, amely elsősorban a versenyzők anyagi
segítésében nyilvánul meg, lovaglási lehetőség biztosításával, eszközök vásárlásával, vagy
az edző honoráriumának a felkészülő versenyző helyett történő megfizetésével, illetve egyéb
más módon.
Az Alapítvány e célra 2019. évben legfeljebb 1.000.000 Ft-ot kíván fordítani.
4. Az Alapítvány tenni kíván továbbá az egyes – az eredményei szempontjából arra érdemes –
keszthelyi (a város 20 km-es vonzáskörzetét is beleértve), valamint határainkon túl élő, 22
évesnél nem idősebb tanulók tanulmányi eredményeik javítása érdekében, akik szociálisan
rászorulnak arra, hogy akár magyarországi, akár külföldi ösztöndíj formájában, vagy más
módon segítséget kapjanak életkörülményeik javításához annak érdekében, hogy
energiájukat kizárólag a minél eredményesebb tanulásra fordíthassák.
Az alapítvány e célra 2019. évben legfeljebb 500.000 Ft támogatást nyújthat.

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány kuratóriuma alkalmanként és célonként 2019.
évben pályázati 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. Ezt
követően, jogosult a pályázó az Alapítvány által támogatott szolgáltatás igénybevételére.

Keszthely, 2019. január 02.

ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány
Bernáth Beáta
elnök
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