
  

  

A szervezet neve: Autista Gyermekekért Egyesület 

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Dobó krt. 10. 

 

 

Jegyzőkönyv  
 

1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) 

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: 

 

2.1. A közgyűlés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2019. május 17. napja, 17 óra 00 perc 

2.2. A közgyűlés helye: Autizmus Centrum, 6000 Kecskemét, Szalag u. 9.  

 

3. A közgyűlésen jelen vannak az alábbi személyek: (Közgyűlés esetén ezt a pontot nem kötelező kitölteni, 

ha helyette külön jelenléti ívet csatol!) 
 

A közgyűlés résztvevőinek adatai a mellékelt jelenléti íven szerepelnek. 

 

4.A közgyűlésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-

hitelesítőt választanak. 

Levezető elnök neve: Szabó Klára 

Jegyzőkönyvvezető neve: Diósné Nyúl Tünde 

Jegyzőkönyv-hitelesítők neve: Csille Lajos, Papp Bálint 

 

4. A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés  
(a válasz aláhúzandó) 
a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

5. Napirend 

  

1. 2018. évi közhasznúsági beszámoló 

 

Szakmai beszámoló 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

2018. évi mérleg - 2019. évi költségvetés 

Előterjesztője: Herczegh Dezsőné 

 

2. 2019. évi pályázataink 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

3. 2019. évi egyesületi munkaterv 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

4. Egyebek 
 

Szabó Klára a tagok részére előzetesen írásban megküldött szöveges közhasznúsági beszámoló 

alapján tájékoztatja a közgyűlést a 2018. évi szakmai munkáról. Az írásos anyagot kiegészítve 

– egyebek között – elmondja, hogy mind a megvalósított programokat, mind a különböző 

pályázatok révén beérkezett támogatásokat és adományokat tekintve jól sikerült évet tudhatunk 

magunk mögött, annak ellenére, hogy év elején még az is bizonytalannak látszott, hogy a 

működésünket fenn tudjuk tartani.  

 



  

A működési költségeinket a korábbi években biztosító NEA-M (működési) pályázaton a kért 2 

millió 904 ezer 877 forint helyett ugyanis mindössze 100 ezer forintot nyertünk, a NEA-SZ 

(szakmai) pályázatán pedig – az autisták és családjaik, pedagógusaik számára tervezett 

programjainkra – 3 millió 994 ezer 170 forint támogatást kértünk, amelyből semennyit nem 

sikerült megkapnunk.  

Támogatóink (cégek és magánszemélyek) jóvoltából valamint az egyesületünknek felajánlott 

szja 1%-oknak köszönhetően folytathattuk 20 éve megkezdett önkéntes munkánkat az 

autistákért és családjaikért. 

A 2019. év költségvetésének témájához előrebocsátja: ennek a csodának a megismétlésére – 

anyagi nehézségeink mellett is sikeres szakmai munkát végezni – ismét lehetőségünk nyílik, 

mivel a NEA idei összevont (szakmai és működési) pályázatán kért 4 millió 999 ezer 768 

forintból nem nyertünk el semennyit. Várólistára kerültünk, ahol a 97. helyen állunk, és 

amelyről akkor léphetünk előre, ha valamilyen okból meghiúsul az előttünk állók támogatása. 

 

Ezt követően Herczegh Dezsőné beszámol az előzetesen kiküldött beszámoló alapján a 2018. 

évi mérlegről és a költségvetés teljesüléséről.  

Kérdésre válaszolva részletesen kifejti a személyi jövedelemadóból befolyó 1%-ok 

felhasználásának és a beszámolókban való megjelenítésének szabályait. 

A 2019. évi, előzetesen kiküldött – az idei NEA-pályázatok értékelése előtt összeállított – 

költségvetési tervezethez azt a módosítási indítványt terjeszti elő, hogy azt, minden egyéb adat 

változatlanul hagyásával, a sikertelennek bizonyult NEA-pályázat terhére betervezett költségek 

törlése mellett fogadja el a közgyűlés. 

 

Az előterjesztés megvitatását követően a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1/2019. (V. 17.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2018. évi közhasznúsági beszámolót, 

mérleget, eredménykimutatást valamint – a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott 

pályázat terhére betervezett összegek törlése mellett – a 2019. évi költségvetési tervezetet. 

 

A 2019. évi anyagi lehetőségek ismeretében Szabó Klára ismerteti a 2019. évi egyesületi 

munkatervet.  

 

A közgyűlés időpontjáig eltelt időszakból kiemeli az – 1%-okból finanszírozott – autizmus 

világnapi rendezvényeket, továbbá a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósult 

programjainkat. Ez utóbbiak keretében januártól április végéig kompetenciaerősítő 

klubfoglalkozásokat, májusban pedig foglalkoztatást, vállalkozóvá válást elősegítő tréninget 

szerveztünk autista gyermeket nevelő szülők számára. 

 

Az év hátra lévő részére tervezett programok egy része már rendelkezésre álló, vagy már 

benyújtott, de még el nem bírált pályázati forrásból valósulhat meg: 

 

Családi hétvége és csapatépítő tréning az AGYE önkéntes munkatársainak a Nyíri erdőben 

(terv: 2019. július 28-29. résztvevők száma: kb. 20-30 fő, finanszírozás forrása: 1%-okból) 

KOCKACSOKI – Önálló életre felkészítő tanfolyam autista fiataloknak 

(terv: 2019. június-július, résztvevők száma: 6 fő, finanszírozás forrása: 1%-okból) 

Öregdiák-találkozó – ismerkedés a CSODABOGÁR nappali ellátó intézménnyel 

(terv: 2019. augusztus, résztvevők száma: kb. 30 fő, finanszírozás forrása: 1%-okból) 

Szülőklub-foglalkozások (mentálhigiénés segítségnyújtás pszichológus közreműködésével) 

(terv: 2019. szeptember- december, résztvevők száma: kb. 20 fő, finanszírozás forrása: Városi 

Támogatási Program – még el nem bírált pályázat) 



  

További, 2019-ben eddig benyújtott, de még el nem bírált pályázataink: 

 

Szülőklub-foglalkozások (önismeretet, kapcsolatteremtést, feltöltődést segítő foglalkozások) 

(terv: 2020. januártól, résztvevők száma: kb. 20 fő, finanszírozás forrása: FSZK SZÜLŐ2019) 

AGYE információs iroda közösségi térré alakítása (kis létszámú programok lebonyolításához) 

(terv: 2020 májusától, finanszírozás forrása: a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázata) 

 

A munkaterv megvitatását követően a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

2/2019. (V. 17.) számú közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2019. évi egyesületi munkatervet. 

 

Ezt követően Szabó Klára javasolja az Alapszabály X. fejezete 3. i) pontjának – mely szerint A 

Közgyűlés hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az 

Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt – teljesítését 

akként elfogadni, hogy a tagokkal és vezető tisztségviselőkkel kötendő – a mindenkor hatályos, 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelő – szerződések jóváhagyását a szerződésekben foglaltak 

teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásával együtt, utólag végezze el a közgyűlés.  

Előterjesztését azzal indokolja, hogy az új pályázati lehetőségek függvényében gyakorlatilag 

egész évben folyamatos a szerződések megkötésének szükségessége, mely szerződések alanyai 

szinte kizárólag az egyesület tagjai, tisztségviselői. Minden egyes, velük kötendő szerződés 

előzetes jóváhagyásához akár havonta/hetente kellene közgyűlést összehívni, ami életszerűtlen.  

 

Az előterjesztés alapján a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

3/2019. (V. 17.) számú közgyűlési határozat 

 

A közgyűlés az egyesület tagjaival, vezető tisztségviselőivel, ezek hozzátartozóival kötött 

szerződések jóváhagyását a szerződésekben foglaltakról szóló beszámolók elfogadásával 

együtt, utólag teljesíti. Szabálytalanságok észlelése esetén a jogszerűtlen szerződéseket 

semmissé nyilváníthatja, hatályon kívül helyezheti, felelősségre vonást kezdeményezhet.  

 

4/2019. (V. 17.) számú közgyűlési határozat 

 

Az egyesület saját tagjaival, vezető tisztségviselőivel, ezek hozzátartozóival kötendő 

szerződések aláírására az egyesület részéről az egyesület elnöke jogosult. Az egyesületnek 

az egyesület elnökével kötendő szerződéseit az egyesület részéről az elnökség két tagja 

együttesen, vagy – különösen pályázatból megvalósuló jelentősebb projektek esetén – a 

projektmenedzser önállóan írhatja alá, amennyiben az nem azonos az elnök személyével. 

 

Végezetül a résztvevők egyeztetik a tervezett programokkal kapcsolatban felmerülő szervezési, 

logisztikai kérdéseket, az önkéntes munkatársak előtt álló egyéb, május 31-én határidős 

feladatokat – 1%-ok felhasználásáról készítendő jelentés, statisztikai jelentés, FSZK 

SZÜLŐ2018 pályázat beszámolója stb. –, majd kötetlen beszélgetés keretében cserélik ki 

tapasztalataikat az autista gyermekeiket érintő aktualitásokról, eredményekről. 

 

 

A közgyűlést a levezető elnök 18 óra 25 perckor berekeszti.  

 

 

Kelt: Kecskemét, 2019. május 17. 


