
  

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. Az elnökségi ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2021. május 25. 17 óra 

 

2.2. Az elnökségi ülés helye: AGYE-iroda, 6000 Kecskemét, Dobó kert. 10. 

 

3. Az elnökségi ülésen jelen vannak az alábbi személyek:  

 
Résztvevő elnökségi tagok: Csille Lajos 

Diósné Nyúl Tünde 

Mihala Tímea 

Szabó Klára 

 

Meghívottak:   Herczegh Dezsőné pénzügyi vezető 

    Kövérné Miklós Zsuzsanna AGYE-irodavezető  

 

Az elnökségi ülés résztvevőinek adatai a mellékelt jelenléti íven szerepelnek. 

 

4. Az elnökségi ülésen 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  

 

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

b. nem határozatképes 

 

6. Napirend 

  

1. 2020. évi közhasznúsági beszámoló 

 

Szakmai beszámoló 

Előterjesztője: Szabó Klára elnök 

 

2020. évi mérleg – 2021. évi költségvetés 

Előterjesztője: Herczegh Dezsőné pénzügyi vezető 
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Szabó Klára bevezetőjében emlékeztet rá, hogy jelen elnökségi ülésre az AGYE elnökségének 

2021. május 6. napján született döntése alapján kerül sor, melynek értelmében a 2020. évi 

közhasznúsági beszámoló és a 2021. évi költségvetés elfogadása – a veszélyhelyzet során a 

személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 

bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet által szabályozott módon –, elnökségi 

jóváhagyással történik. A veszélyhelyzet feloldását követően – ugyancsak e jogszabályban 

meghatározottak szerint – az egyesület közgyűlése véglegesítheti az elnökség döntését.  

 

Az elnökség 2021. május 6-án jóváhagyta a 2020. évi közhasznúsági beszámoló és a 2021. évi 

költségvetés tervezetét, melynek véleményezésére a tagságnak 15 nap állt rendelkezésére. Az 

AGYE honlapján közzétett tervezetek véleményezésének lehetőségéről az egyesület tagjai a 

részükre 2021. május 10-én kiküldött e-mailből értesülhettek. A tagságtól a tervezetekkel 

kapcsolatban a mai napig nem érkezett észrevétel, vélemény. 

 

Az előzmények ismertetése után Szabó Klára felidézi a 2020. évi jelentősebb történéseket:  

 

Januárban folytatódott és februárban zárult Csillagszülő Klubunk új programsorozata, autista 

gyermeket nevelő szülőtársaink számára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával 

megvalósult, Kiss Zsuzsanna szülőtársunk által vezetett találkozóknak ezúttal is a kecskeméti 

Szentcsalád Plébánia adott otthont.  

 

Februárban vehettük át a kecskeméti Decathlon Áruházba – szülőtársunk, Fekete Róbert 

kezdeményezésére – kihelyezett adománygyűjtő urnában összegyűlt vásárlói adományokat. Az 

aprópénzzel teli urnát a „CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek 

Nappali Intézménye vezetőjének adtuk át, az érintett szülők jelenlétében. Az OTP Bank 

közhasznú szervezetünk működési költségeihez járult hozzá adományával.  

 

Január-február folyamán vártuk ismét a vásárlók zsetonjait a kiskunfélegyházi és kecskeméti 

Tesco Áruházakban, az „Ön választ, mi segítünk” pályázat újabb fordulójában, amelyen az 

autisták élményszerű tanulásának támogatását céloztuk meg.  

 

Március 2-án, ünnepélyes keretek között, a város polgármestere adta át a „Közösségépítő civil 

tevékenységek támogatása” című TOP CLLD helyi felhívás első fordulójának sikeres 

teljesítéséről szóló oklevelet. „Az autisták társadalmi integrációjáért” elnevezésű uniós 

pályázatával egyesületünk kilenc, több éven átívelő, autista gyermekeket, fiatalokat és 

családjaikat segítő projekt megvalósításához kért támogatást. Március 12-én vehettük át a 

Bács-Kiskun Megyei Iparkamara jótékonysági báljának adományát, amit a Kecskeméti 

EGYMI Autizmus Centrumában folyó pedagógiai munka segítésére használunk fel. 

 

Március közepén… Ahogy mindenkit, bennünket is letaglózott, megbénított a járvány kitörése 

és a nyomában született korlátozó intézkedések sora. De csak néhány napig. Fájó szívvel 

elengedtük ugyan az épp küszöbön álló – hosszú hónapokon át előkészített – programjainkat, 

de az AOSZ helyi Info-Pontjaként fokozott intenzitással kapcsolódtunk be az Autisták Országos 

Szövetsége által koordinált segítő és felvilágosító tevékenységekbe. Szülőtársunk, Kövérné 

Miklós Zsuzsanna folyamatosan továbbította az AOSZ tájékoztató leveleit az érintetteknek, 

felvette és tartotta a kapcsolatot a helyi önkormányzatokkal, az egészségügyi intézményekkel, 

rendőrséggel, hogy a járványügyi veszélyhelyzet kiélezett szituációiban felkészülhessenek az 

autistákkal való megfelelő, méltányos – lehető legkevesebb konfliktussal járó – bánásmódra. 

Honlapunkon, facebook oldalunkon is közzétettünk minden, az autistákat a kialakult helyzetben 

segítő információt az érintettek családjai számára.  
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Augusztusban ismét a Decathlon kecskeméti munkatársainak jóvoltából gazdagíthattuk a 

CSODABOGÁR-napközit: 12 órás futásuk eredményeként egy szabadtéri trambulint kaptak az 

autista fiatalok.  

 

Szeptemberben az Evodium Kft. adományából támogathattuk a kecskeméti EGYMI Autizmus 

Centrumának Rákóczi-iskolában működő csoportját.   

 

Októberben a CabTec Kft. dolgozói által összegyűjtött játékokat, könyveket és 

készségfejlesztő eszközöket közvetíthettük az integrációs csoportba járó autista gyereknek.  

 

Novemberben megtarthattuk eredetileg tavaszra meghirdetett „Könnyű Szív” 

szülőtréningünket, a kecskeméti Városi Támogatási Program jóvoltából, szülőtársunk, Mihala 

Tímea vezetésével. A járvány második hulláma miatt azonban már ezt is online módon tudtuk 

befejezni. A pedagógusok kérésére – az egyesületünknek felajánlott 1%-oknak köszönhetően – 

egy évre újra előfizethettük az autisták speciális fejlesztésére szolgáló, online módon 

használható ASD-Kvízt. Sikeresen zártuk a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázat korábbi 

projektjét, amelynek keretében parányi információs irodánkat kisebb csoportfoglalkozások 

megtartására alkalmas közösségi térré varázsoltuk, mindenekelőtt szülőtársunk, Csille Lajos 

kreativitásának és kétkezi munkájának köszönhetően.  

Decemberben szülőtársunk, Hosszú Katalin és lelkes csapata ismét sikerrel pályázott a Knorr-

Bremse társadalmi felelősségvállalási felhívására, amelynek köszönhetően az egyesületünknek 

átutalt adományból konyhakert valósulhat meg jövőre az EGYMI Juhar utcai 

tagintézményében, az autista gyerekek aktív közreműködésével.  

 

 

Ezt követően Herczegh Dezsőné számol be a 2020. évi mérlegről, a költségvetés teljesüléséről. 

Egyebek mellett elmondja, hogy az Alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú céljaink 

elérése érdekében végzett munkánk alapfeltételei a 2020. évben is komoly veszélybe kerültek, 

mivel a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 

szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2020” elnevezésű pályázatunkkal – melyen 4 000 000 forintot kértünk, és amelyből 

1 333 333 forintot ítéltek meg számunkra –, csupán a várólista 145. 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 maradványa 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. Pozitív 

mérlegünk aktív pályázati tevékenységünknek, nagylelkű adományozóinknak és a személyi 

jövedelemadójuk 1%-át közhasznú civil szervezetünk számára felajánlóknak köszönhető.  

 

A 2021. évi költségvetés tervezése során, tekintettel a koronavírus-járvány miatt előállt 

helyzetre, a tavalyihoz hasonló 1%-bevételekkel nem számolhatunk. Szakmai programjainak 

forrásául mindenekelőtt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Közösségépítő 

civil tevékenységek támogatása” című felhívása keretében megvalósuló, „Az autisták 

társadalmi integrációjáért” elnevezésű uniós projektünk szolgál, utófinanszírozási formában.  A 

2020. évi Tesco és Knorr-Bremse pályázaton elnyert támogatás is az idén kerül felhasználásra.  
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Szabó Klára és Herczegh Dezsőné előterjesztésének megvitatását követően az elnökség 

egyhangú nyílt szavazással az alábbi határozatokat hozza: 

 

1/2021. (V. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az Autista Gyermekekért Egyesület elnöksége – a veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 

szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – közgyűlés 

megtartása nélkül, egyhangú nyílt szavazással elfogadja 2020. évi közhasznúsági 

beszámolót, mérleget, eredménykimutatást valamint a 2021. évi költségvetési tervet. 

 

2/2021. (V. 25.) számú elnökségi határozat 

 

Az Autista Gyermekekért Egyesület elnöksége által elfogadott 2020. évi közhasznúsági 

beszámolót, mérleget, eredménykimutatást valamint a 2021. évi költségvetési tervet – a 

veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (7) 

bekezdésében foglaltak szerint – a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra 

összehívandó rendkívüli döntéshozó közgyűlés napirendjére kell tűzni. 

 

 

Az elnökségi ülést a levezető elnök 19 óra 15 perckor berekeszti. 

  

 

Kelt: Kecskemét, 2021. május 25.  

 

 

 

Aláírások: 

 

 

…............................................ 

Szabó Klára 

levezető elnök 

 

 

…............................................ 

Kövérné Miklós Zsuzsanna 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

............................................... 

Mihala Tímea 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

............................................... 

Diósné Nyúl Tünde 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Lakcíme: ……………………………………….. 

 

Személyi igazolvány száma: ……………………. 

 

 

Lakcíme: ………………………………….. 

 

Személyi igazolvány száma: ………………  

 

 


