
  

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): 2022. május 25. 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 választanak. 

 

Levezető elnök neve: Szabó Klára 

 

Jegyzőkönyvvezető neve: Diósné Nyúl Tünde  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők neve: Csille Lajos, Mihala Tímea  

 

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

b. nem határozatképes 

 

5. Napirend 

  

1. 2021. évi közhasznúsági beszámoló 

 

Szakmai beszámoló 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

2021. évi mérleg - 2022. évi költségvetés 

Előterjesztője: Herczegh Dezsőné 

 

 

2. 2022. évi egyesületi munkaterv 

Folyamatban lévő pályázatok 

Előterjesztője: Szabó Klára 

 

3. Egyebek 

Hosszú távú célok meghatározása (az egyesület aktív tagságának igényeihez igazítása) 

Egyesületi tagság létjogosultságának felülvizsgálása az Alapszabály előírásai szerint 

Előterjesztője: Szabó Klára 
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Szabó Klára a tagok által az AGYE honlapján előzetesen közzétett szöveges közhasznúsági 

beszámoló alapján – melynek hozzáférhetőségéről a tagok a közgyűlési meghívóból 

értesülhettek – tájékoztatja a közgyűlést a 2021. 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, jóllehet 

működési feltételeink biztosítása a 2021. évben is komoly nehézségekbe ütközött. A 

Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2021.” c. pályázatunk eredménytelenül zárult, és a megelőző évben 

közhasznú szervezetünknek juttatott adományok összege után megpályázható 413 000 forint 

összegű normatív támogatás csupán szerény mértékben egészítette ki működési költségeinket. 

2021. évi szakmai programjaink egyéb pályázatainknak, az egyesületünknek felajánlott 

személyi jövedelemadó 1%-oknak, adományoknak köszönhetően valósulhattak meg.  

 

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) tagszervezeteként és helyi Info-Pontjaként 

folytattuk 2020-ban elkezdett segítő, felvilágosító tevékenységünket a járványügyi 

veszélyhelyzet autistákat érintő következményeinek enyhítése érdekében. A Bács-Kiskun 

Megyei Civil Szolgáltató Központ 2021 augusztusában Civil Díjjal ismerte el az Autista 

Gyermekekért Egyesület koronavírus-járvány idején végzett sokrétű segítő munkáját.  

 

Eredetileg autista fiatalok tavaszi kirándulására szántuk, de a járványhelyzet miatt erre sajnos 

nem fordíthattuk a Tesco „Ön választ, mi segítünk” című pályázatán elnyert 200 ezer forintot, 

amelyből így Kecskemét, Dobó krt. 10. szám alatti információs irodánk – érintett 

szülőtársainknak kínált – szolgáltatásait bővítettük.  

 

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. társadalmi felelősségvállalási felhívására benyújtott 

pályázaton elnyert 1 millió forintból gyönyörű konyhakertet varázsoltak a szülők és 

pedagógusok a Kecskeméti EGYMI Szalag utcai tagintézményében, az autista gyerekek aktív 

közreműködésével. Természetesen a termést is az autista diákok fogyasztották el.  

 

A nyár folyamán két fontos eseményünknek is helyet adott a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár. Itt rendeztük meg „Autizmus és nemiség” című szülőtréningünket az AOSZ 

felnőttképzési programja keretében, és az Autifi podcast csoport nagy érdeklődéssel kísért 

interaktív előadását, „Autizmusról – autistáktól” címmel.   

 

Pár évvel ezelőtt az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című, 

autisták fejlesztését szolgáló „gyűrűs könyvet” beszereztük minden kecskeméti (akkor még 

„csak” 16) autista iskolai csoportnak. A csoportok számának növekedésével ez már kevésnek 

bizonyult, ezért számukra is megvásárolta egyesületünk ezt a nélkülözhetetlen kiadványt. A 

Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye számára is 

átadtunk egy példányt, hiszen a könyv tematikus fejezeteinek egymásra épülő feladatsorai az 

oda járó fiatalok fejlesztését is kiválóan szolgálják. 

 

A járványhelyzet – sajnos csak átmenetinek bizonyult – enyhülésének köszönhetően nyár 

elején elkezdhettük végre „Az autisták társadalmi integrációjáért” elnevezésű projektünk 

gyakorlati kivitelezését is.  

 

Két éven átívelő programsorozatunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” című felhívására benyújtott 

pályázatunkon elnyert 15 millió forintból valósul meg, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi 

Közösség égisze alatt, a Városi Szociális Közalapítvány mentorálásával.   
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A pályázati támogatásból az év első felében már beszereztük azokat az eszközöket, amelyek 

tervezett programjainkhoz szükségesek: 5 db tandemkerékpárt a tandemtúrákhoz, laptopokat, 

tableteket és egyéb kiegészítőket az informatikai klubhoz, konyhatechnikai eszközöket a 

főzőklubokhoz. Az eszközöket a programok megvalósítási helyszíneire – a Kecskeméti 

EGYMI Juhar utcai tagintézményébe és a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő 

Személyek Nappali Intézményébe – helyeztük ki. A projekt végeztével valamennyi, pályázati 

pénzből beszerzett eszköz az intézményekben marad, tovább szolgálva a diákok, 

ellátottak fejlesztését. TOP-os pályázatunk keretében júniustól decemberig megvalósult  

38 közösségi programunk több mint 600 résztvevőt vitt egy-egy kis lépéssel közelebb 

projektünk céljához, az autisták társadalmi integrációjához.  

 

A szakmai beszámolót követően Herczegh Dezsőné, az AGYE pénzügyi vezetője beszámol a 

2021. évi mérlegről és a költségvetés teljesüléséről. A számszaki adatok ismertetését követően 

elmondja, hogy pozitív mérlegünk – miként már a megelőző évben is – aktív pályázati 

tevékenységünknek, az egyesülethez érkező (de az Autizmus Centrum vagy a Csodabogár 

javára felajánlott) adományoknak és a személyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú civil 

szervezetünknek felajánlóknak volt köszönhető. A TOP-os pályázatnak köszönhetően a 

szakmai feladatokat vállalók közreműködését is tudtuk honorálni: a projekt programjainak 

megvalósítóival (18 személlyel) kötöttünk megbízási szerződést. A 2021. évre tervezett 

tematikus programok többsége – a járványhelyzet miatti kisebb átütemezések révén – sikeresen 

megvalósult, csak egyet kellett 2022-re halasztanunk. A teljesítésigazolásokat követően az 

időarányos kifizetések is megtörténtek. A 2019-ben benyújtott TOP-os pályázat megvalósítása 

2022. május 14-én zárult, szeptember végéig kell elkészítenünk projekt záróbeszámolóját, és 

teljesítenünk az előírt egyéb kapcsolódó adminisztrációs kötelezettségeinket.   

 

A 2022. évi költségvetés tervezését – legalábbis a működési kiadásokat illetően – némileg 

megkönnyíti a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott, „Az Autista Gyermekekért 

Egyesület közhasznú tevékenységét szolgáló működési költségek kiegészítése” című sikeres 

pályázatunk, amelynek köszönhetően a 2022.04.01–2023.03.31. közötti időszakra 1.700.000,- 

Ft működési támogatásban részesültünk. Az elnyert összeget részben az AGYE információs 

irodájának működtetésére kívánjuk felhasználni, részben az ügyviteli feladatokat korábban is 

ellátó munkatársaink szerény javadalmazására szeretnénk fordítani. Ezen belül hat hónapig 

részmunkaidőben (heti 20 órában) tudunk foglalkoztatni a kötelező bérminimum arányos 

részéért egy személyt, ketten pedig megbízás keretében havi bruttó 40 ezer forintnak megfelelő 

összeget kapnak 7 hónapi munkájukért.  

 

Egyelőre nem prognosztizálható hatással bír a 2022. évi költségvetésünkre az a körülmény, 

hogy végrendeleti örökségként egy leányfalui nyaralóingatlan került ez évben a tulajdonunkba. 

Hónapok óta folyik a tényleges birtokbavétellel kapcsolatos adminisztráció, ügyintézés. Amint 

ezek lezárulnak, tehetünk csak lépéseket a hasznosítást illetően a döntéselőkészítés irányába. 

 

2022. évi 1%-os bevételünket is beláthatatlan módon befolyásolhatja, hogy a gyermeket nevelő 

családok arról ugyan biztosan értesültek, hogy visszakaphatják 2021-ben befizetett személyi 

jövedelemadójukat, de arról talán nem, hogy ennek ellenére – a korábbi módon – felajánlhatják 

annak 1%-át a civil szervezeteknek. Idei kampányunkkal igyekeztünk ezt tudatosítani. 

 

Szabó Klára és Herczegh Dezsőné előterjesztésének megvitatását követően a közgyűlés 

egyhangú nyílt szavazással az alábbi határozatot hozza: 

 

1/2022. (V. 25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2021. évi közhasznúsági beszámolót, 

mérleget, eredménykimutatást valamint a 2022. évi költségvetési tervezetet. 
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Ezt követően Szabó Klára ismerteti a 2022. évi egyesületi munkatervet.  

 

2022-ben a közgyűlés időpontjáig „Az autisták integrációjáért” című TOP-projekt keretében 

újabb 20 program valósult meg, ezzel teljesítettük szakmai vállalásainkat. 

 

Folyamatban van a Knorr-pályázat, amely 1 millió forinttal támogatja a Kecskeméti EGYMI 

Juhar utcai tagintézményében az autista tanulók számára létrehozandó, összesen 2.262.269,- Ft 

bekerülési költségű fitneszparkot. A különbözetet a szülők, pedagógusok gyűjtötték össze, 

adományokból. A pályázaton elnyert pénzt az AGYE kezeli, és minden ezzel kapcsolatos 

pénzügyi és egyéb adminisztrációs feladatot (pl. szerződéskötés, egyeztetések a kivitelezővel, 

adományigazolások kiállítása) az egyesület lát el. Ugyancsak folyamatban van az Autizmus 

Centrumnak szánt, „Álomjövő” elnevezésű, 400 ezer forintos céltámogatás szerződéskötése az 

AGYE és az adományozó között. 

 

Készül a 2021. évi munkánkról szóló – Országos Bírósági Hivatalnak (OBH) benyújtandó – 

közhasznúsági beszámolónk és az egyesületünknek korábban kiutalt 1%-ok 2021. évi 

felhasználásáról – NAV-hoz benyújtandó – beszámolónk. Ezek csak a legjelentősebbek a 

közeljövőben teljesítendő adminisztrációs kötelezettségek, beszámolók, jelentések közül.   

 

Mindezek – meg a felsorolni is sok egyéb adminisztrációs teendők – oly mértékben veszik 

igénybe az egyesület munkájában napi szinten közreműködni képes/hajlandó személyeket, 

hogy a kívánatosnál kevesebb idő, energia, kapacitás marad a közösségünk erősítésére, a 

spontán kezdeményezések kibontakoztatására. Arra, hogy a munka dandárját végzők is örömet 

találjanak a másokért végzett munkájukban, amelyre jelenleg alig kapnak az egyesület tagjaitól, 

az AGYE szolgáltatásait igénybe vevőktől pozitív visszajelzést. Különös kockázatot hordoz 

egy-két kulcsember esetleges – betegség vagy egyéb ok miatti – kiesése a napi ügyviteli 

munkából, ami a végzendő tevékenységek professzionális jellege miatt egyik napról a másikra 

megbéníthatná az AGYE működését. Hosszú ideje próbálkozunk új szülőtársak bevonásával az 

egyesület napi munkájába, de ez a törekvésünk eddig sajnos nem járt sikerrel. Mindez az eddigi 

tevékenységünk felülvizsgálatát, szervezeti céljaink újragondolását, és ha szükséges, radikális 

módosítását követeli meg. Közhasznúságunkat nem feladva, olyan célokat tűzzünk ki, amelyek 

az AGYE aktív tagjai számára fontosak, és maguk is közreműködést vállalnak azok eléréséért, 

továbbá esetleges személyi változások esetén is biztonságosan fenntarthatók, továbbvihetők.  

 

Szabó Klára javaslatát – miszerint az AGYE a továbbiakban az elengedhetetlen adminisztrációs 

teendők ellátásán túl elsősorban az egyesület iránt aktívan érdeklődő tagok javaslatai és 

közreműködése alapján folytassa, ill. újítsa meg közhasznú munkáját – a jelenlévők támogatják.   

 

2/2022. (V. 25.) számú közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta 2022. évi egyesületi munkatervet. 

 

Az Egyebek napirendi pont keretében Szabó Klára részletesen kifejti az előzőekben vázolt 

javaslatát arra irányulóan, hogy az egyesület újra egymásra figyelő, egymást kölcsönösen segítő 

közösséggé váljék, akár a mégoly sikeres – de az emberi kapcsolatok ápolására kevés időt 

hagyó – pályázati és adománykezelői tevékenység rovására. Javasolja továbbá, hogy vizsgálja 

felül az elnökség a tagsági jogviszonyok létjogosultságát, különösen azok tekintetében, akik 

évek óta nem mutatnak aktivitást és a jelképes (évi 1000 forintos) tagdíjat sem fizetik be.  

 

A közgyűlés résztvevői a javaslatot annak megvitatása után egyhangúan elfogadják.  

A közgyűlést a levezető elnök 17 óra 35 perckor berekeszti. 

 

Kelt: Kecskemét, 2022. május 25.  
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Aláírások: 

 

 

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

Szabó Klára 

levezető elnök            

 

 

 

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

Diósné Nyúl Tünde  

jegyzőkönyvvezető     

 

 

 

 

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

Csille Lajos  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

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

Mhala Tímea  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Lakcíme: ……………………………………….. 

 

Személyi igazolvány száma: ……………………. 

 

 

Lakcíme: ………………………………….. 

 

Személyi igazolvány száma: ………………  

 

 

 

 

 


