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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): 2021. október 14. 16 óra 

 

2.2. A közgyűlés helye: AGYE-iroda, 6000 Kecskemét, Dobó krt. 10. 

 

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, továbbá szavazatszámláló bizottságot választanak.  

 

A nyílt szavazással, egyhangúlag – a jelöltek tartózkodása mellett – megválasztott 

 

levezető elnök neve: Szabó Klára 

jegyzőkönyvvezető neve: Csille Lajos  

jegyzőkönyv-hitelesítők neve: Diósné Nyúl Tünde, Mihala Tímea 

szavazatszámláló bizottság tagjainak neve: Herczegh Dezsőné, Faragó Istvánné, Markóné 

Tóth Ilona.   

 

5. A levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során megállapítja, hogy a 2021. október 

7-i közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számára való 

tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontokban (a válasz aláhúzandó) 

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

 

6. NAPIREND 

 

6.1. 2020 évi közhasznúsági beszámoló és 2021. évi költségvetés elfogadása 

 

Előterjesztők: Szabó Klára és Herczegh Dezsőné 

 

Előterjesztés: 

 

Az AGYE elnöksége a fennálló járványhelyzetre tekintettel 2021. május 6. napján úgy 

döntött, hogy a 2020. évi közhasznúsági beszámoló és a 2021. évi költségvetés határidőben 

történő elfogadására – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) 

Korm. rendelet által szabályozott módon – közgyűlés megtartása nélkül kerüljön sor. 
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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 honlapjának https://agye.hu/beszamolok/2021-2/ aloldalán közzétett tervezetek 

véleményezésének lehetőségéről az egyesület tagjai a részükre 2021. május 10-én kiküldött 

levélből értesülhettek. A tagságtól a tervezetekkel kapcsolatban nem érkezett észrevétel. 

 

2021. május 25-én tartott ülésén az 1/2021. (V. 25.) számú elnökségi határozattal 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 – egyhangú nyílt szavazással 

elfogadta 2020. évi közhasznúsági beszámolót, mérleget, eredménykimutatást valamint a 

2021. évi költségvetési tervet.  

 

A 2/2021. (V. 25.) számú elnökségi határozatban pedig rögzítette, hogy az általa 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 elnökség által jóváhagyott közhasznúsági beszámolót – a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – az egyesület 2021. május 31-ig benyújtotta az Országos Bírósági Hivatalnak.  

 

Az AGYE az elfogadott beszámolókat, elnökségi határozatokat és az elnökségi ülés 

jegyzőkönyvét haladéktalanul közzétette honlapjának Beszámolók című menüjében: 

https://agye.hu/beszamolok/2021-2/ 

 

Az elnökség által 2021. május 25-én elfogadott 2020. évi közhasznúsági beszámolóhoz, 

mérleghez, eredménykimutatáshoz valamint a 2021. évi költségvetési tervezethez a tagság a 

közgyűlés napjáig nem fűzött észrevételt, módosító indítványt.  

 

Az előterjesztések megvitatása után a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül meghozza a következő határozatot: 

 

1/2021. (X. 14.) számú közgyűlési határozat 

Az AGYE közgyűlése elfogadta 2020. évi közhasznúsági beszámolót, mérleget, 

eredménykimutatást valamint a 2021. évi költségvetési tervezetet. 

 

 

6.2. Az AGYE elnökségének megválasztása 

 

Szabó Klára felkéri Herczegh Dezsőnét, hogy terjessze elő a jelöltek nevét és vezesse le a 

szavazást.  

 

Herczegh Dezsőné ismerteti, hogy a tagságtól a közgyűlés napjáig nem érkezett új elnökségi 

tagokra vonatkozó jelölés. Ezért azt indítványozza, hogy a jelenlegi elnökségi tagok – 2021. 

november 28-án lejáró – mandátuma kerüljön megújításra. A közgyűlés az indítványt 

elfogadja. Herczeg Dezsőné egyenként kéri fel a személyeket az elnökségi tisztségre történő 

jelölés elfogadására, ezt követően a közgyűlés egyenként dönt a jelöltek megválasztásáról. Az 

érintett személyek saját jelölésük vonatkozásában nem szavazhatnak. 

https://agye.hu/beszamolok/2021-2/
https://agye.hu/beszamolok/2021-2/
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1. jelölt: Csille Lajos 

Csille Lajos a jelölést elfogadja. 

A közgyűlés Csille Lajost nyílt szavazással, egyhangúlag – a jelölt tartózkodása 

mellett – 5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az AGYE elnökségi 

tagjává választja.  

 

2. jelölt: Diósné Nyúl Tünde 

Diósné Nyúl Tünde a jelölést elfogadja. 

A közgyűlés Diósné Nyúl Tündét nyílt szavazással, egyhangúlag – a jelölt 

tartózkodása mellett – 5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az AGYE 

elnökségi tagjává választja.  

 

3. jelölt: Mihala Tímea 

Mihala Tímea a jelölést elfogadja. 

A közgyűlés Mihala Tímeát nyílt szavazással, egyhangúlag – a jelölt tartózkodása 

mellett – 5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az AGYE elnökségi 

tagjává választja. 

 

4. jelölt: Szabó Klára  

Szabó Klára a jelölést elfogadja. 

A közgyűlés Szabó Klárát nyílt szavazással, egyhangúlag – a jelölt tartózkodása 

mellett – 5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az AGYE elnökségi 

tagjává választja.  

 

Határozathozatal. 

 

A jelöltekről történő szavazás után a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag, tartózkodás 

nélkül meghozza a következő határozatot: 

 

2/2021. (X. 14.) számú közgyűlési határozat 

Az AGYE közgyűlése Csille Lajost, Diósné Nyúl Tündét, Mihala Tímeát és Szabó Klárát 

5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az AGYE elnökségi tagjává 

választotta.  

 

6.3. Az AGYE elnökének megválasztása 

 

A megválasztott elnökség saját tagjai közül megválasztja az egyesület elnökét, aki az AGYE 

önálló és általános képviseletét is ellátja. Diósné Nyúl Tünde elnökségi tag indítványozza, 

hogy az AGYE elnöki tisztét az új ciklusban is Szabó Klára lássa el. Az indítványt az AGYE 

elnökségének további két tagja egyhangúlag támogatja. Szabó Klára a jelölést elfogadja.  

 

Az AGYE elnöksége Szabó Klárát nyílt szavazással, egyhangúlag – a jelölt tartózkodása 

mellett – 5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az AGYE elnökévé választja. 

 

Határozathozatal. 

 

3/2021. (X. 14.) számú elnökségi határozat 

Az AGYE elnöksége Szabó Klárát 5 éves időtartamra, azaz 2026. október 14. napjáig az 

AGYE elnökévé választotta. 
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6.4. Egyebek 

 

 

A folyamatban lévő egyesületi teendőkkel kapcsolatban a projektfelelősök beszámolnak a 

határidős feladatokról illetve az eddig elvégzett munkáról, azok eredményeiről. Különös 

hangsúlyt kapnak az uniós forrásból megvalósuló, „Az autisták társadalmi integrációjáért” 

elnevezésű pályázat aktualitásai. Szabó Klára, a projekt szakmai vezetője és Herczegh 

Dezsőné projektmenedzser/pénzügyi vezető ismerteti az elnyert 15 milliós támogatás eddigi 

felhasználásának területeit és további – 2022 májusáig tartó – terveit.  

 

Herczegh Dezsőné ismerteti továbbá az AGYE működésével összefüggő – változatlanul 

fennálló – nehézségeket, amelyek abból adódnak, hogy az egyesület számára beérkező 

adományok, megpályázható támogatások szinte kizárólag az AGYE alapszabályában 

meghatározott célok szerinti szakmai tevékenységekre fordíthatók. Működési kiadásokra – 

például az iroda fenntartására (amely a közhasznúsági státusz alapfeltétele is) – a felajánlott 

1%-oknak is csupán igen kis hányada (25%-a) használható fel. Egy korábbi közgyűlési döntés 

értelmében tartalékainkból sem fordíthatunk erre a célra. Szerencsére ennek szükségessége 

eddig nem is merült fel. De évről évre meg kell küzdenünk a működésünket lehetővé tévő 

forrásokért.  

 

Az AGYE tisztségviselői változatlanul díjazás nélkül látják el az egyesület vezetésével 

összefüggő feladataikat. 

 

Szabó Klára emlékezteti a közgyűlés résztvevőit, hogy az AGYE honlapján és facebook 

oldalain minden eseményről, rendezvényről, kezdeményezésről folyamatosan hírt ad az 

egyesület, az elnökségi és közgyűlési döntéseket, közhasznúsági és egyéb beszámolókat pedig 

évekre visszamenőleg megtekinthetik az http://agye.hu/ oldalon az érdeklődők.  

 

A közgyűlés ezt követően a résztvevők kötetlen beszélgetésével folytatódik. 

 

 

A közgyűlést a levezető elnök 19 óra 10 perckor berekeszti. 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Kecskemét, 2021. október 14. 

 

 

http://agye.hu/

