
  

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): 2020. szeptember 14. 10 óra 

 

2.2. A közgyűlés helye: Kék Elefánt Közösségi Tér, Kecskemét, Batthyány u. 33. 

 

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: Kövérné Miklós Zsuzsanna  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők neve: Mihala Tímea, Diósné Nyúl Tünde  

 

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

b. nem határozatképes 

 

5. Napirend 

  

1. 2019. évi közhasznúsági beszámoló 

 

Szakmai beszámoló 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

2019. évi mérleg – 2020. évi költségvetés 

Előterjesztője: Herczegh Dezsőné 

 

2. 2020. évi pályázataink 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

3. 2020. évi egyesületi munkaterv 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

4. Egyebek 
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Szabó Klára a tagok részére előzetesen írásban megküldött szöveges közhasznúsági beszámoló 

alapján tájékoztatja a közgyűlést a 2019. évi szakmai munkáról. Az írásos anyagot kiegészítve 

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

pályázatok révén elnyert és felhasznált támogatásokat, továbbá az egyesületünknek juttatott 

adományokat tekintve ismét jól sikerült évet tudhatunk magunk mögött, annak ellenére, hogy 

az elmúlt évben – a korábban legmegbízhatóbb anyagi támaszunkul szolgáló – Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA) pályázatán sajnos immár egyáltalán nem nyertünk el támogatást.  

 

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására 

és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019” elnevezésű NEA-

pályázatunkkal ugyanis – melyen 4 999 768 forintot kértünk, és amelyből 1 666 590 forintot 

ítéltek meg számunkra –, csupán várólista 97. helyére kerültünk. Ahonnan nem sikerült a 

támogatás folyósítására ténylegesen jogosító helyre előrelépnünk, így mind működésünk, mint 

szakmai programjaink fedezetét teljes egészében egyéb forrásból kényszerültünk előteremteni.  

 

A megelőző évben közhasznú szervezetünknek juttatott adományok összege után a NEA-TF-

19-N pályázaton igényelhető 345 800 forint összegű normatív támogatás is csupán szerény 

mértékben egészítette ki – havonta közel 100 ezer forintot kitevő – működési költségeinket. Bár 

voltak tartalékaink az egyesületünknek korábban felajánlott 1%-okból, ennek csupán igen kis 

hányada (negyedrésze) használható fel működési kiadásokra. Így – mivel gazdálkodó 

tevékenységet nem folytatunk – újra nehéz helyzetünkre érzékeny embertársaink anyagi 

segítségében bízhattunk. Emellett igyekeztünk felkutatni minden új pályázati lehetőséget, hogy 

megvalósíthassuk tervezett programjainkat. 

 

Eredményeink részint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. (FSZK) 

valamint a gazdálkodó szervezetek, vállalkozások által 2019-ben kiírt pályázatok jóvoltából, 

részint az egyesületünknek felajánlott szja 1%-oknak és adományoknak köszönhetően 

valósulhattak meg, néhány projektünk forrásául pedig a már 2018. évben elnyert pályázati 

támogatások szolgáltak.  

 

A források felhasználásának részletes ismertetése a közgyűlési meghívó „Szöveges beszámoló 

a 2019. évi közhasznú tevékenységről” c. mellékletében szerepelt.  

 

Szabó Klára a 2019. évi munkatervben nem szereplő, megvalósult események közül kiemeli a 

TOP CLLD ESZA típusú helyi támogatási kérelmek c. felhívására 2019 októberében benyújtott, 

„Az autisták társadalmi integrációjáért” elnevezésű uniós pályázatot, amely sikeresen túljutott 

az első és második fordulón – végleges eredményhirdetése 2020 őszén várható –, s amelytől 15 

millió forintos támogatást remélünk 2021-2022. évi programjainkhoz (9 önálló projekthez).  

Az eddigi akadályok „megugrása” azért is büszkeséggel tölthet el bennünket, mert – a kilátásba 

helyezett pályázatírói támogatás elmaradása miatt – teljes egészében saját magunk állítottuk 

össze első, eddig nem tapasztalt adminisztrációs kihívásokat támasztó uniós pályázatunkat.  

 

Két évtizedes érdekvédelmi munkánk is hozzájárult a 2019. év legnagyobb eredményéhez: a 

Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményének októberi 

megnyílásához. Az idáig vezető út végigjárói közül civil szervezetünk két képviselője – Fekete 

Róbert korábbi és Szabó Klára jelenlegi elnök – is az AOSZ kitüntetésében részesült. 

 

Ugyancsak civil szervezetünk presztízsét növelte, hogy 2019 decemberében az Autista 

Gyermekekért Egyesület elnöke számára ítélte oda a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület "Az 

Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese Díjat". 
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Ezt követően Herczegh Dezsőné beszámol – az előzetesen kiküldött számszaki beszámolót 

kiegészítve – a 2019. évi mérlegről és a költségvetés teljesüléséről. Egyebek mellett elmondja, 

hogy pozitív mérlegünk – miként már az előző évben is – aktív pályázati tevékenységünknek, 

nagylelkű adományozóinknak és a személyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú civil 

szervezetünknek felajánlóknak volt köszönhető.  

 

A 2020. évi költségvetés tervezése során azonban számos okból – különös tekintettel a 

koronavírus miatt előállt helyzetre – a tavalyihoz hasonló bevételekkel nem számolhatunk. Az 

idei év a márciusban kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése óta gyakorlatilag 

csupán virtuálisan működött az egyesület: elmaradtak a – potenciális támogatókat mozgósító – 

nyilvános rendezvényeink, tagjainkkal, szülőtársainkkal is csak elektronikus úton (honlapunk, 

facebook-oldalunk közvetítésével, hírleveleinkben valamint telefonon) tarthattuk a kapcsolatot.  

 

Az is valószínűsíthető, hogy a 2020. évi támogatásra vonatkozó összevont – szakmai és 

működési forrásokat igénylő – NEA-pályázatunk idén sem lép elő a nyerő helyre: 4 millió 

forintnyi támogatási igényünkből 1 333 333 forintot ítéltek meg számunkra, amellyel a 

várólista 145. helyén állunk. (A csökkentett támogatás elnyerésére csak akkor van esélyünk, ha 

minden előttünk álló lemond az elnyert támogatásról, vagy valamiért jogosulatlanná válik arra.)  

 

Az idei, szerényebb költségvetés arányos a járványügyi korlátozások miatti „csökkentett 

üzemmóddal”. Bár ezek közül sajnos kivételt képeznek működési kiadásaink: az irodabérletet 

csak egyetlen hónapra mérsékelte a bérbeadó, és a rezsiköltség többsége (telefon- és internet-

előfizetés, fűtés, közös költség) is állandó, jóllehet az információs irodánk március óta zárva 

tartott; munkatársunk mobiljára átirányítva fogadta az iroda vonalas telefonjára beérkező 

hívásokat, vagy visszahívta a telefonálót.  

 

Az egyesület ügyviteli munkája – pályázatok benyújtása, kezelése, beszámolók készítése – és 

nem utolsósorban a napi eseményekkel (pl. a beérkező megkeresések intézésével) összefüggő 

kapcsolattartás miatt elengedhetetlenné vált az egyesület elnöke és az információs irodát vezető 

munkatárs számára egy-egy mobiltelefon-előfizetés biztosítása. 

 

Szabó Klára és Herczegh Dezsőné előterjesztésének megvitatását követően a közgyűlés 

egyhangú nyílt szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

1/2020. (IX. 14.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2019. évi közhasznúsági beszámolót, 

mérleget, eredménykimutatást valamint a 2020. évi költségvetési tervezetet. 

 

A 2020. évi anyagi lehetőségek ismeretében Szabó Klára ismerteti a 2020. évi egyesületi 

munkatervet.  

 

A közgyűlés időpontjáig eltelt időszak megvalósult pályázatai, programjai, eseményei: 

 

Januárban indult a Tesco „Ön választ, mi segítünk” legújabb kampányának zsetongyűjtése, 

amelyen – az előválogatás után – nagy örömünkre ismét részt vehettünk. A Tesco-pályázatok 

koordinátora, Kövérné Miklós Zsuzsanna az év első néhány hónapjában három folyamatban 

lévő Tesco-projektet is kezelt: a legrégebbi a beszámolás fázisában volt, a másik a koronavírus-

járvány miatt szorult költségvetés- és határidő-módosításokra, a legfrissebb pedig az – idén 

második helyezést jelentő – eredményhirdetés utáni teendőkkel (szerződéskötés stb.) látta el.  

Januárban és februárban került sor a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi pályázati 

támogatásával megvalósult, újabb Csillagszülő Klub két foglalkozására. A projekt 

koordinátora, Kiss Zsuzsanna határidőben teljesítette a pályázat beszámolási kötelezettségeit. 
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Februárban a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centruma által szervezett, Autizmus és szexualitás 

témájú pedagógus továbbképzés lebonyolításához nyújtottunk – 1%-os bevételeinkből – 100 

ezer forint támogatást. 

Februárban átvettük a kecskeméti Decathlon Áruházban – szülőtársunk, Fekete Róbert 

kezdeményezésére – kihelyezett urnában összegyűlt vásárlói adományokat, 54 405 forintot, 

amit a „CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye 

vezetőjének adtunk át, a szülők jelenlétében.  

Februárban befejeződött – a Tesco “Ön választ, mi segítünk” 2019. tavaszi pályázata első 

helyezésének köszönhetően – irodánk átalakítása. Az elnyert 400 ezer forintból – mobil bútorok 

beépítésével – két munkaállomású, hagyományos irodaként használható, valamint kisebb 

csoportfoglalkozások, szülőklubok megtartására is alkalmas helyiséggé varázsoltunk tíz 

négyzetmétert. A projekt gazdája Kövérné Miklós Zsuzsanna volt, a „varázsló” – ötleteivel és 

kétkezi munkájával – Csille Lajos volt.  

„Az autisták társadalmi integrációjáért” elnevezésű pályázatunkkal sikerrel vettük a TOP-7.1.1-

16-H-112-4 kódszámú, „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” című TOP CLLD 

helyi felhívás első fordulójának akadályait. Az ünnepélyes (rész)eredményhirdetésére 2020. 

március 2-án került sor. A második forduló adminisztrációs feladatait is határidőre teljesítettük, 

így alappal bízhatunk benne, hogy a megpályázott 15 millió forintot valóban elnyerjük. (A 

projekt felelősei: Herczegh Dezsőné, Kövérné Miklós Zsuzsanna, Szabó Klára. A tervezett 

programok kivitelezésében – az előzetesen benyújtott szándéknyilatkozatok szerint – további 

13 személy vállalt feladatokat.) 

Márciusban vehettük át a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jótékonysági 

báljának egyesületünk számára felajánlott adományát. A 700 ezer forintos adományból 500 ezer 

forintot – az Iparkamara által meghatározott célnak megfelelően – a kecskeméti Autizmus 

Centrum szakmai munkájának támogatására fordítunk, 200 ezer forinttal pedig – az 

adományozó OTP Bank jóvoltából – az egyesületünk fennmaradásához, folyamatos 

működéséhez elengedhetetlen kötelező kiadásokat tudjuk enyhíteni. 

Március elején megtörténtek az Autizmus Világnapja idei, tervezett eseményinek előkészületei 

– Csille Lajos a „Futni-kék!” és a „Ragyogjon kékben!” program engedélyeit szerezte be 

Perényi Józsefné Marika közreműködésével, Szabó Klára pedig az Otthon moziban tartandó 

filmvetítést készítette elő –, a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével azonban mindez 

okafogyottá vált.  

Április 2-án, a „szokásos” autizmus világnapi rádióinterjúban Csille Lajos, a Baon.hu és a 

Petőfi Népe hasábjain pedig Szabó Klára már a karantén autistákat érintő következményeiről, 

a kényszerű bezártság elviselését megkönnyítő segítségnyújtásról volt kénytelen beszélgetni a 

sajtó munkatársaival. A „Futni-kék!” fejpántjainak megvarrására szánt anyagot szájmaszkok 

előállítására ajánlottuk fel. A kék maszkokat az EGYMI Juhar utcai tagintézményeinek 

pedagógiai asszisztensei varrták meg, és a kecskeméti gyermekorvosi rendelők hasznosították. 

Májusban benyújtottuk a NAV-nak az 1%-ok felhasználásáról szóló beszámolónkat. 

(Felelőse: Herczegh Dezsőné és Szabó Klára) 

 

Külön kiemelendő az eltelt időszakból az a mérhetetlenül sok munkát adó napi tevékenység, 

amit a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetését követő hetekben, hónapokban információs 

irodánk – az AOSZ Info-Pontjaként – ellátott, elsősorban Kövérné Miklós Zsuzsanna jóvoltából 

(home office „üzemmódban”). Az autistákat és családjaikat segítő információkat, tájékoztató 

anyagokat egyesületünk honlapján és facebook oldalán is folyamatosan közzétettük.  
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Eredménytelen pályázataink: 

 

2020. évi működési-szakmai támogatásra irányuló NEA-pályázat (Szabó Klára kezelésében) 

 

Az FSZK 2020. évi, szülősegítő pályázata (Furdan-Badonszki Csilla kezelésében) 

Függőben maradt, illetve folyamatban lévő pályázataink: 

Mihala Tímea projektvezető koordinálásával márciusi kezdéssel meghirdetésre került a 

kecskeméti Könnyű Szív Szülőtréning, amit azonban el kellett halasztanunk a járványügyi 

veszélyhelyzet rendszabályai miatt. A Városi Támogatási Pályázaton elnyert 150 ezer forint 

támogatásból megvalósuló program ütemezése október-november folyamán történhetne meg, 

egyelőre kérdéses helyszínen, ui. a kecskeméti tankerület nem engedélyezi a tréning eredetileg 

tervezett, Szalag utcai iskolában történő megtartást. Így extra költség lehet a terembérlet díja. 

 

Szülői és pedagógusi kezdeményezésre szerveződött, és – a járványügyi veszélyhelyzet miatt – 

szintén az utolsó pillanatban szakadt félbe a Tesótréning előkészítése. A részvételre jelentkező 

szülők 10 ezer Ft/fő befizetését vállalták, az AGYE – 1%-os bevételeiből – 100 ezer forinttal 

egészíti ki a tréning költségeit, amennyiben az a tervezett új időpontban, előreláthatólag 

november 20-21-én meg tud valósulni. Itt is felmerülhet az eredetileg tervezett helyszín  

– Szalag utca – vélelmezhető kiesése miatti extra költség, a kétnapos terembérlet kapcsán.  

(Projektfelelősök: Furdan-Badonszki Csilla és Ábrahámné Juhász Beáta)  

 

A Tesco “Ön választ, mi segítünk” 2019. őszi pályázatán (idén) elnyert 200 ezer forintból – a 

„Legyen élmény a tanulás az autista gyerekeknek is” c. projekt keretében – kirándulások 

szervezése autista gyermekeknek, fiataloknak. (Projektfelelős: Kövérné Miklós Zsuzsanna) 

 

2020-ben eddig benyújtott, de még el nem bírált pályázatunk: 

 

Az AOSZ által kiírt pályázat keretében 2 napos, Autizmus és szexualitás” c. szülőtréning 

(Projektfelelős: Kiss Zsuzsanna) 

 

A járványügyi előrejelzések miatt – megvalósíthatóságukat tekintve továbbra is bizonytalan 

kimenetelű – esetleges egyéb programjaink fedezetéül csak 1%-os bevételeink szolgálhatnak. 

 

A munkaterv megvitatását követően a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással az alábbi 

határozatot hozza: 

 

2/2020. (IX. 14.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2020. évi egyesületi munkatervet. 

 

Végezetül a résztvevők egyeztetik a tervezett programokkal kapcsolatban felmerülő szervezési, 

logisztikai kérdéseket, az önkéntes munkatársak előtt álló egyéb határidős feladatokat, majd 

kötetlen beszélgetés keretében cserélik ki tapasztalataikat az őket érintő aktualitásokról. 

 

 

A közgyűlést a levezető elnök 11 óra 45 perckor berekeszti. 

  

 

Kelt: Kecskemét, 2020. szeptember 14.  

 

 

 

 


