
Elnökségi határozatok 2008. 
 
 

A határozat 
száma 

A 
határozathozatal 
időpontja 
 

A határozat tartalma 
 

A határozat 
hatálya 

 

A döntést 
támogatók és 
ellenzők 
számaránya 
 

Nyílt szavazás esetén a 
döntést támogatók és 
ellenzők személye 

Eln/1/2008 2008. január 19.  A beérkezett ügyvezető titkári 
pályázatok közül Petri Gábor pályázatát 
támogatja az Elnökség. Az ügyvezető 
titkári pozíciót Petri Gábor töltse be 
február 1-től, határozatlan idejű 
szerződéssel.  

2008. február 
1.  

4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/2/2008 2008. január 19.  A Petri Gábor által benyújtott 
bérjavaslatokat az Elnökség elfogadja. 
(ld. Melléklet) Az új bérekkel új 
szerződések kötendők február 1-től.  

2008. február 
1-től 

4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/3/2008 2008. január 19.  Az elnökség a benyújtott logótervek 
közül Albert Ádám tervezetét fogadja 
el. Az Iroda kössön szerződést Albert 
Ádámmal kisarculat (logó, névjegy, 
fejléc, boríték) tervezésére. A jövőben 
legyen – lehetőség szerint egységes a 
kiadványok arculata. 

- 3 igen – 1 nem – 
0 tartózkodás 

Kovács Mariann 

Eln/4/2008 2008. január 19.  Faragó Ferenc legyen az AOSZ 
tiszteletbeli tagja.  

 4 igen – 0 nem – 
0 tartózkodás 

 

Eln/5/2008 2008. február 15. Az üv. titkár intézkedjen 
könyvelőváltás ügyében. Új könyvelőt 
kell keresni. Kezdődjék el a jelöltek 
felkutatása, meghallgatása.  

 4 igen – 0 nem – 
1 tart.  

 

Eln/6/2008 2008. február 15.  Az Elnökség a Cafeteria szabályzatot 
véleményezte és támogatja. A Cafeteria 
szabályzat véglegesítésére és 

 5 igen – 0 nem – 
0 tart.  

 



elfogadására az Elnökség felhatalmazza 
az elnököt.  

Eln/7/2008 2008. február 15.  A 2008. évi egyéni tagdíj: 1000 Ft. A 
szervezeti tagdíj (nem egyesületeknek): 
egységesen 10.000 Ft. A tagdíj 
egyesületeknek: egyesületi tagonként 
200 Ft-tal számolva.  

 5 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/8/2008 2008. február 15.  A jövőben módosított tagfelvételi lapot 
kell használni, amit személyre szóló, az 
AOSZ szolgáltatásait részletező levéllel 
együtt kell kiküldeni. Az Iroda 
dolgozzon ki új formátumú jelentkezési 
lapot (fizető tag + családi tagok 
adatainak közlésére alkalmas) a 
következő elnökségi ülésig.  

2008. március 
1.  

5 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/9/2008 2008. március 1. Az Elnökség elhalasztja a 
könyvelőváltásról szóló előző 
határozatának végrehajtását. 2008. 
végén vissza kell rá térni a Könyvelő 
2008. évi munkájának fényében. 
Egyúttal elfogadja a Pénzkezelési 
szabályzatot, amely 2008. március 1-től 
hatályos.  

 5 igen – 0 nem – 
0 tart 

 

Eln/10/2008 2008. március 1.  Az új tagfelvételi lapokat módosítani 
kell. A lapokat az Elnökség javaslatai 
lapaján az Iroda átdolgozza, majd 
elhelyezi a honlapon és az Esőember 
márciusi számával egyező borítékban 
kiküldi minden régi tagnak. Ezzel 
párhuzamosan a régi adatbázis 
használatáról egy egyszerűbb, excel-
alapú tagnyilvántartásra térünk át.  

 5 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/11/2008 2008. április 26.  Ajánljuk föl Solt Annának, hogy a 
mostani kommunikációs kártya-
nyomtatási feladatok folytatása mellett 

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 



vegyen részt Bp-i és vidéki szervezetek 
autista csoportjainak AAK-s 
segítésében. 

Eln/12/2008 2008. április 26. Kocsis Alajosnak ajánljunk föl 
megbízási szerződést a mostani 
munkaszerződés helyett. Feladata 
lenne: netes fórum moderálása, havi br. 
25 ezer Ft-ért. Munkaszerződését 2008. 
06. 1-el fel kell bontani.  

2008. 06. 01.  4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/13/2008 2008. április 26. Közgyűlést kell összehívni az 
Alapszabály módosítására. Az Elnök 
elkészíti az Alapszabály-mód. 
Tervezetét 05. 12-ig. A könyvelő 
elkészíti a 2007. évi közhasznú 
beszámolót 05. 15-ig. Ezt az elnökség 
és az FB véleményezi, majd az Iroda 
postán kiküldi a tagoknak. Közgyűlés 
javasolt napja: 2008. 06. 07. 
(Napirendről: 1. Közhasznú jelentés. 2. 
Alapszabály-mód. 3. Új SZMSZ. 4. 
2008-as munkatervi alakulásáról 
beszámoló.) Helyszíne AOSZ-iroda.  

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/14/2008 2008. április 26. Ébner Gyulának az AOSz kiad egy 
támogató nyilatkozatot szociális 
szövetkezetet létrehozó pályázatához.  

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/15/2008 2008. május 24. Katona Szilvia könyvelőtől havonta 
kell főkönyvi kivonatot kérni. Az FB és 
az Iroda (Kissné pénzügyes) tegyen 
javaslatot a Könyvelő munkájának 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra.  

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/16/2008 2008. május 24. Az Elnökség jóváhagyja az Elnök által 
javasolt alapszabály-módosításokat 
(mellékelt jegyzőkönyv szerint). Az 
alapszabály-módosítás Közgyűlés elé 
mehet.  

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 



Eln/17/2008 2008. május 24. A Közgyűlés módosított dátuma: 2008. 
június 14. SZMSZ-módosítás kikerül a 
napirendi pontok közül, mivel az majd 
- az Elnökség hatáskörébe tartozóan – 
elnökségi feladat lesz.  

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/18/2008 2008. május 24. Előző döntését Kocsis Alajos 
munkaviszonyának megszűntetéséről 
az Elnökség fenntartja. Munkajogásszal 
kell véleményeztetni a szerződés 
megszűntetésének kérdését, annak 
feltételeiről a továbbiakban az Elnököt 
ruházza fel döntési hatáskörrel. Az 
előzetes megbízási díj-javaslatot az 
Elnökség ugyancsak fenntartja.  

 4 igen – 0 nem -0 
tart. 

 

Eln/19/2008 2008. május 24. A www.esoember.hu oldalon a 
Fórumban fel kell tűntetni, hogy a 
fórumban elhangzottakért nem vállal az 
AOSz felelősséget. (részletes szöveg 
mellékelve) 

 4 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/20/2008 2008. szeptember 
13. 

Szántó Tamás elnökségi tag lemondott 
elnökségi tagságáról. E döntést az 
Elnökség tudomásul veszi.  

 3 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/21/2008 2008. szeptember 
13. 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy az 
EASPD nevű európai ernyőszervezettel 
tárgyalásokat kezdjünk megfigyelői 
státuszról. (nem tagsági viszony)  

 3 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/22/2008 2008. szeptember 
13. 

Az Elnökség elfogadja Bognár Virág 
szociológus ösztöndíjkérelmét. 10 
hónapra havi 50.000 Ft ösztöndíjjal 
támogatja, hogy az Országos 
Kutatásban kutatóként részt vegyen. A 
kifizetés 2008-ban is megtörténhet, a 
kutatási feladatokat 2009. májusig kell 
ellátnia.  

 3 igen – 0 nem – 
0 tart. 

 

Eln/23/2008 2008. szept. 13. Az Elnökség az Országos Autizmus  3 igen – 0 nem –  



Kutatás végrehajtásában való 
részvételre a beérkezett árajánlatok 
alapján a Jelenkutató Intézet és 
Alapítvány ajánlatát támogatja. 
Indoklás: a beérkezett ajánlatok közül 
ez veszi leginkább figyelembe a 
mintavétel sajátos nehézségeit, árban 
pedig ez a legversenyképesebb. Az 
Elnökség így a Jelenkutató Intézetet 
javasolja az FSZK részére partnernek a 
kérdőív-kidolgozás, -felvétel és a 
kapcsolódó feladatok ellátásra.  

0 tart. 

Eln/24/2008 2008. szeptember 
13. 

Az Elnökség a jövőben történő külföldi 
kiküldetések esetében az ügyvezető 
titkárt hatalmazza fel a kiküldöttek 
napidíjának meghatározására. Az 
ügyvezető titkár napidíjában az elnök 
dönt. A döntés hatálya: határozatlan 
idő. Indoklás: a kiküldetések pályázati 
és egyéb forrásainak nagyságával az 
ügyvezető titkár van tisztában, így ő 
képes azt a napidíj mértéket 
meghatározni amelyet adott 
pályázat/forrás még „elbír”.  

 3 igen – 0 nem – 
0 tart.  

 

ELn/25/2008 2008. 12. 06.  Az Elnökség elfogadja a 2009. évi első 
közgyűlés helyére, idejére tett 
javaslatot: 2009 január 17. 10 óra, 
AOSZ-iroda (Baross u.) 

 4 igen, 0 nem, 0 
tart. 

 

Eln/26/2008 2008. 12. 06.  Az Elnökség elfogadja a Közgyűlés 
napirendjére tett javaslatot. (részletes 
ld. jegyzőkönyv) 

 4 igen, 0 nem, 0 
tart. 

 

Eln/27/2008 2008. 12. 06. Az Elnökség az AOSZ-tagdíj 
tartozással rendelkezőknek felszólító 
levelet és csekket küld (felelős: iroda), 
amiben felszólítja őket a befizetésre. 

 4 igen, 0 nem, 0 
tart. 

 



Senkit nem zár ki tartozása miatt.  
Eln/28/2008 2008. 12. 06.  Az Elnökség a benyújtott szervezeti 

stratégiát visszaküldi átdolgozásra. 
2009. februárig kell újra elnökség elé 
vinni.  

 4 igen, 0 nem, 0 
tart. 

 

Eln/29/2008 2008. 12. 06.  Az Elnökség elfogadja a 
bérjavaslatokat (melléklet szerint). 
Béremelés nincs 2009-ben, új cafeteria 
(melléklet szerint) kerül bevezetésre. 

 4 igen, 0 nem, 0 
tart. 

 

Eln/30/2008 2008. 12. 06.  Széntó tamás lemondását az elnökségi 
tagságról, helyette új tag választását az 
Elnökség 2009 tavaszra halasztja.  

 4 igen, 0 nem, 0 
tart. 

 

 


