Elnökségi határozatok 2014.
A határozat
száma

A határozathozatal
időpontja

A határozat tartalma

A határozat
hatálya

A döntést támogatók és
ellenzők számaránya

1/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

Az elnökség Jakubinyi László elnökségi tagot
delegálja az Intézményi Férőhely Kitagolást
Koordináló Országos Testületbe.

Határidő:
azonnal

1 tartózkodás
4 igen szavazat

2/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

1./ Az Elnökség döntött abban, hogy levelet küld
az AE részére 2 db számla melléklettel.
2./ Az AOSZ 8000 euró tagi kölcsönt biztosít a
BA Center számára, hogy ebből a TENSI
követelését kiegyenlítse.

2014.
február 15.

5 igen szavazat

3/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

Új tagszervezetek belépési szándékának
elfogadásáról döntés
Janka-Tanya Nonprofit Kft Tótvázsony
Csillagküldöttek Közhasznú Egyesület Szécsény
AutiSpektrum Egyesület Veszprém
Neszmélyi úti Óvoda Budapest

Azonnal

5 igen szavazat

4/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

Az AOSZ jelenlegi ügyvezető titkárával az
Elnökség a munkaszerződést közös
megegyezéssel 2014. március 31. napjával
megszünteti azzal, hogy az ügyvezető titkárt
2014. február 10. napjától 2014. március 31.
napjáig terjedő időtartamra a munkavégzés alól
felmenti.

Azonnal

5 igen szavazat
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5/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

A következő Közgyűlésig az Ügyvezető Titkár
helyettesítésére Ébner Gyula elnökségi tagot
jelöli ki az Elnökség.

Azonnal

1 tartózkodás
4 igen szavazat

6/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

Az Elnökség az Esőember szerkesztésére
Ferenczy Ágnes szerkesztőt kéri fel, az állandó
rovatokra az alábbiak szerint döntött:
tudományos-szakmai hírek
szülői fórum
érintettek világa
majorháló
egyéb

Azonnal

5 igen szavazat

7/2014. (II. 4.) sz.

2014. február
04.

Az Elnökség az SZJA adó 1% gyűjtésére a TV
2014. május
spot kampányok közül a 2014. május 13-20.
21.
közötti időszakban 20 db megjelenést választja
az alábbi TV csatornákon és összegért:
M2 főműsor idő – 5 db megjelenéssel (19:50-től)
M3 – 5 db megjelenéssel (17:00-22:59)
Duna TV reggel – 5 db megjelenéssel (5:0011:59)
Duna Word – 5 db megjelenéssel (17:00-22:59)
Ára: 190.000 Ft + ÁFA

5 igen szavazat

1/2014. (II. 12.) sz.

2014. február
12.

Az AOSZ elnöksége összehívja 2014. március 1jére az Autisták Országos Szövetségének
közgyűlését.

5 igen szavazat

2/2014. (II. 12.) sz.

2014. február
12.

Az AOSZ elnöksége elfogadja, hogy a
közgyűlés ideje: 2014. március 1. 10 óra, helye:
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Kar, Budapest Ecseri út 3.

5 igen szavazat
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3/2014. (II. 12.) sz.

2014. február
12.

Az AOSZ elnöksége elfogadja, hogy a
határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlés ugyanebben az időpontban,
ugyanezen a helyszínen 11 órakor legyen.

5 igen szavazat

4/2014. (II. 12.) sz.

2014. február
12.

Az AOSZ elnöksége a közgyűlésre az alább
javasolt napirendi pontokat választja
Beszámoló az elnökség munkájáról
Beszámoló a költségvetési sorok közötti
átcsoportosításról
Jogi beszámoló
Kongresszusi beszámoló
BA Center beszámoló
2014. munkaterv
2014. költségterv
2014. évi tagdíj összegének elfogadása
Elnöki költségtérítés
Elnök tiszteletdíj és költségtérítés módját és
mértékét meghatározni
Javaslatok az új Ptk-nak és új Civil tv-nek
megfelelő szervezeti felépítésre
Stratégia bemutatása

4 igen szavazat
1 nem szavazat

1/2014. (II. 25.) sz.

2014. február
25.

Jakubinyi László elnökségi tag lemondásának
következményeként, a választó közgyűlés
alapszabályában foglalt feltételek, határidők
miatt 2014. március 1-jén nem lesz Autisták
Országos Szövetségének közgyűlése.

3 igen
2 tartózkodás

1/2014. (III. 6.) sz.

2014. március 6.

Az elnökség megköszöni Ferenchalmy Zsófia
eddigi munkáját, támogatja és megerősíti az AE
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azonnal

4 igen szavazat

2/2014. (III. 6.) sz.

2014. március 6.

3/2014. (III. 6.) sz.

2014. március 6.

4/2014. (III. 6.) sz.

2014. március 6.

1/ 2014. (III. 26.)
sz.

2014. március
26.

2/ 2014. (III. 26.)
sz.

2014. március
26.

3/ 2014, (III. 26. )
sz.

2014. március
26.

delegálásában, továbbá támogatja az AE
Adminisztratív Tanácsába való pályázatát.
Az elnökség hatályon kívül helyezi a
2/2014.(II.4.) számú határozat 1./ pontját azzal,
hogy a teljesítés határidejét 2014. március 31-ig
határozza meg.
Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt arra,
hogy a BA Center Kft. ügyvezetőjévé Szilágyi
Józsefet határozatlan időre jelölje ki bruttó 70
ezer Ft díjazás mellett 2014. március 15-től.
Az elnökség a lemondott elnökségi tag miatt
összehívott Közgyűléssel összefüggésben, Jelölő
Bizottsági tagjainak választja Harter Árpádnét,
Jakab Károlynét, Kapitány Imolát.
Az Elnökség a Tisztségviselő- Választó
Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjainak jelöli Penyák Valériát, Hanákné Szabó
Tündét és Nagyné Kovács Ilonát
Az Elnökség a Tisztségviselő – Választó
Közgyűlésre jelölő Bizottsági tagoknak választja
dr. Szilágyiné dr. Erdős Erikát, Kapitány Imolát,
Harter Árpádnét.
A rendkívüli választó közgyűlés helye : Bárczi
Gusztáv GYFK Budapest, Ecseri u. 3. Ideje:
2014. május 10. 10 óra
Határozatképtelenség esetén ugyanezen a napon,
ugyanezen a helyszínen 11 órai kezdettel, lesz
megtartva a Közgyűlés.
A közgyűlés napirendi pontjait:
1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
megválasztása
2. Szavazatszámláló Bizottság
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2014.
március 31.

4 igen szavazat

2014.
március 15.

3 igen szavazat
1 nem szavazat
4 igen szavazat

folyamatos

4 igen szavazat

folyamatos

4 igen szavazat

4 igen szavazat

megválasztása
3./ Az Elnökség beszámolója 2013. évi
munkáról
3.1. Elnöki beszámoló elfogadása (az állandó
bizottság beszámolóját is tartalmazza)
3.2. Szervező Bizottság beszámolója
Kongresszusról
3.3. Beszámoló az AOSZ és a BA Center
Kft. jogi és pénzügyi átvizsgálásának
eredményéről.
4. / 2013. évi közhasznúsági beszámoló és
mérleg elfogadása
4. 1. Elnöki beszámoló
4. 2. Felügyelő Bizottsági beszámoló
5./ Az elnökség bemutatja a 2014. évi
munkatervet és a 2014. évi költségvetési
tervet elfogadásra
6./ Az elnök tiszteletdíjának megállapítása
és elfogadása
7./ Választott tisztségviselők
költségtérítésének meghatározása
8./ A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek
bemutatkozása
9. / Az új elnökségi tag megválasztása
10./ Tájékoztató az AOSZ-t érintő
jogszabályi változásokról
11. / Alapszabály módosítása és elfogadása
Az Elnök felhatalmazása a módosított
Alapszabály aláírására
12./ Tagdíj összegének elfogadása.
A tagdíj összegének az elnökség a 2 ezer forint
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(természetes személy tagok ) és 10 ezer forint
(tagszervezetek) javasolja.
4/2014. (III. 26.)
sz.

2014. március
26.

1/2014. (IV. 9.)
sz.
2/2014. (IV. 9.)
sz.

2014. április 9.
2014. április 9.

Az AOSZ kedvezmény kártyaszolgáltatás
folyamatos
jelenlegi formában nyújtja tovább. a lejárt
érvényességű kártyák helyett új kártyákat bocsájt
ki.
Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek Szántó Tamást
A 2014. május 10-én tartandó közgyűlés
azonnal
napirendi pontjait a következők szerint határozza
meg az elnökség.
A közgyűlés napirendje:
3. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
megválasztása
4. Szavazatszámláló Bizottság és a
Szavazatszámláló Bizottság elnökének a
megválasztása
3./ Az Elnökség beszámolója és annak
elfogadása a 2013. évi munkáról
3.1. Elnöki beszámoló elfogadása (az állandó
bizottság beszámolóját is tartalmazza)
3.2. Szervező Bizottság beszámolója a 10.
Nemzetközi Autism-Europe Kongresszusról
3.3. Beszámoló az AOSZ és a BA Center
Kft. jogi és pénzügyi átvizsgálásának
eredményéről.
4. / 2013. évi közhasznúsági beszámoló és
mérleg elfogadása
4. 1. Elnöki beszámoló
4. 2. Felügyelő Bizottsági beszámoló
5./ AOSZ stratégia bemutatása
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3 igen szavazat

4 igen szavazat
4 igen szavazat

6./ Az elnökség bemutatja a 2014. évi
munkatervet és a 2014. évi költségvetési
tervet elfogadásra
7./ Az elnök tiszteletdíjának megállapítása
és elfogadása
8./ Választott tisztségviselők
költségtérítésének meghatározása és elfogadása
9./ A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek
bemutatkozása
10. / Az új elnökségi tag megválasztása
11./ Tájékoztató az AOSZ-t érintő
jogszabályi változásokról
12. / Alapszabály módosítása és elfogadása
13. / Az Elnök felhatalmazása a módosított
Alapszabály aláírására
14. / A tagdíj összegének elfogadása.
3/2014. (IV. 9.)
sz.

2014. április 9.

4/2014. (IV. 9.)
sz.

2014. április 9.

1/2014. (IV. 24.)
sz.

2014. április 24.

2/2014. (IV. 24.)
sz.

2014. április 24.

3/2014. (IV. 24.)
sz.

2014. április 24.

Az Elnökség elfogadta az előterjesztésének
megfelelően az egyesület SZMSZ-nek
módosítását.
Kerüljenek felülvizsgálatra a tagsági
jogviszonnyal rendelkező tagok esetén a
felfüggesztési okok.
Az Elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét
Az Elnökség elfogadja a 2013. évi szakmai
beszámolót, és azt a Közgyűlésnek is
elfogadásra ajánlja.
Az Elnökség tudomásul veszi a Szervező
Bizottság 2 tagjának a tájékoztatását, miszerint a
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folyamatos

4 igen szavazat

2014. május
31.

4 igen szavazat
4 igen szavazat
4 igen szavazat
4 igen szavazat

4/2014. (IV. 24.)
sz.

5/2014. (IV. 24.)
sz.
6/2014. (IV 24.)
sz.
7/2014. (IV. 24.)

2013. november 25-én tartott beszámolót
terjeszti a közgyűlés elé.
2014. április 24. Az Elnökség elfogadja, és a Közgyűlés elé
terjesztésre javasolja az AOSZ pénzügyi
átvizsgálásáról szóló jelentés és jogi átvizsgálás
eredményét tartalmazó vizsgálati jelentés
összefoglalóját. Az Elnökség a Közgyűlés elé
terjesztése javasolja a BA CENTER Kft.
pénzügyi átvizsgálásáról szóló jelentés és jogi
átvizsgálás eredményét tartalmazó vizsgálati
jelentés összefoglalóját. A pénzügyi átvizsgálás
során feltárt korábbi hiányosságok
megszüntetése érdekében a könyvvizsgálói
javaslatoknak megfelelően a szükséges lépések
folyamatban vannak.
A jogi átvizsgálások eredményére tekintettel a
jövőben csak jogi, és pénzügyi szempontú
véleményezés után köthető szerződés az AOSZ
és a BA CENTER Kft. részéről.
Az AOSZ elnöke tegyen lépéseket annak
érdekében, hogy ügyvédi, jogi felszólítással
szerezzen érvényt a BA CENTER Kft. AutismEurope szervezettel szemben fennálló
követelésének behajtása érdekében.
2014. április 24. Az Elnökség elfogadja a 2013. évi
közhasznúsági beszámolót, a mérleget, az elnöki
beszámolót, s azokat elfogadásra ajánlja a
Közgyűlésnek.
2014. április. 24. Az Elnökség elfogadja, és a Közgyűlésnek
elfogadásra javasolja az AOSZ 2014. évi
munkatervét és a 2014. évi költségvetési tervét.
2014. április. 24. Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek. hogy az
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4 igen szavazat

4 igen szavazat

4 igen szavazat
3 igen szavazat

sz.
8/2014. (IV. 24.)
sz.

9/2014. (IV. 24.)
sz.

10/2014. (IV. 24.)
sz.

Elnök tiszteletdíja havonta változatlanul bruttó
250 ezer forint legyen.
2014. április. 24. Az Elnökség javasolja, hogy az Elnök és az
Elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság
tagjai a következő módon részesüljenek utazási
költségtérítésben:
elnök max. 100.000,- Ft. / hó (távolsági
buszbérlet)
alelnökök és tagok személyenként max 30. 000,
– Ft/hó (számla…)
felügyelő bizottság tagjai személyenként: max.
20. 000,- Ft/hó számla…)
2014. április. 24 Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnektekintettel a bekövetkezett jogszabályi
változásokra, és a bemutatott új stratégiaa) nyilvánítson véleményt az AOSZ teljes
nevére vonatkozóan, melyben nem
szerepelhet a szövetség megnevezés. Az
Elnökség javasolja az „Autisták
Országos Szervezete” elnevezés
használatát az elkészülő alapszabályban
b) jogosítsa fel az Elnökséget, hogy az
ügyvezető titkári tisztség
helyettesítéséről gondoskodjon
c) tegyen további iránymutatást az
alapszabály módosítására az előzetes
tájékoztató anyag alapján.

1 tartózkodás

2014. április 24.

4 igen szavazat

Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a
2014. évi tagdíjak legyenek azonosak a 2013. évi
tagdíjakkal: egyéni tagdíjak: 2000,- Ft/év,
szervezeti tagdíjak: 10.000,- Ft./év.
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4 igen szavazat

4 igen szavazat

11/2014. (IV. 24.)
sz.

2014. április 24.

1/2014. (V.7.) sz.

2014. május 07.

2/2014. (V. 7.) sz.

2014. május 07.

1/2014. (VI.12) sz.

2014. június 12.

2/2014. (VI.12) sz.

2014. június 12.

3/2014. (VI.12) sz.

2014. június 12.

1/2014. (VII. 18.)
sz.
2/2014. (VII. 18.)
sz.

2014. július 18.

3/2014. (VII. 18.)
sz.

2014. július 18.

2014. július 18.

Az Elnökség a 2014. május 10. napján tartandó
közgyűlés levezető elnöki tisztségének
betöltésére dr. Szabó G. Zoltánt kéri fel.
Az Elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét
Az Elnökség a FESZT küldöttgyűlésbe elfogadja
Kővári Edit delegálását, Ébner Gyula, Szántó
Tamás. dr. Zakár Andrásné és Balogh Istvánné
delegálását.
Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét
Az elnökség a „Tartalmas Pihenés 2014”
pályázatra beérkezett 10 pályázatot elfogadja,
pályázatonként 100.000, azaz százezer forint
támogatási összeg odaítéléséről 4 igen
szavazattal döntött.
Az Az elnökség 3 igen szavazattal és 1
tartózkodással egyhangúlag úgy döntött, hogy az
ügyvezető titkárt Ébner Gyula alelnök
határozatlan ideig helyettesítse.
Az Elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét
Az Elnökség a Közgyűlés BA Center Kft.
végelszámolására vonatkozó határozatának
megfelelően 2014. augusztus 1. napjával
elhatározza a társaság jogutód nélküli
megszűnését, és végelszámolásának
megindítását
Az Elnökség a BA Center Kft. végelszámolójává
a társaság jelenlegi ügyvezetőjét, Szilágyi
Józsefet (an.: Zsákai Eszter, szül.: Budapest,
1959. július 13., lakcíme: 1084 Budapest, Víg
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4 igen szavazat
4 igen szavazat
4 igen szavazat

4 igen szavazat
4 igen szavazat

4 igen szavazat

4 igen szavazat
4 igen szavazat

4 igen szavazat

4/2014. (VII. 18.)
sz.

2014. július 18.

5/2014. (VII. 18.)
sz.

2014. július 18.

6/2014 . (VII. 18.)
sz.

2014. július 18.

1/2014 . (IX. 4.) sz.

2014.
szeptember 4.
2014.
szeptember 4.

2/2014 . (IX. 4.) sz.

utca 28. V. em. 2. a.) kéri fel határozatlan időre.
Az Elnökség a BA Center Kft.
végelszámolásához szükséges költségek
biztosítása céljából 700.000,- Ft tagi kölcsönt
biztosít a BA Center Kft. számára
A BA Center Kft. végelszámolásának
befejeződése után a társaság iratait az Autisták
Országos Szövetsége őrzi a mindenkori
székhelyén, ellenszolgáltatás nélkül.
A BA Center Kft., amennyiben a
végelszámolása befejeződéséig a fennálló
követeléseinek ellenértékei nem kerülnek
megfizetésre, ezen követeléseket
engedményezze egyedüli tagjára, az Autisták
Országos Szövetségére. Az elnökség
felhatalmazza az elnököt, hogy a jelen elnökségi
ülésen meghozott határozatoknak megfelelően
hozzon tagi döntéseket az Autisták Országos
Szövetsége, mint a BA Center Kft. Egyedüli
tagja képviseletében eljárva a BA Center Kft.
végelszámolása során.
Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét.
Az elnökség a „Vidéken működő tagszervezetek
érdekvédelmi, szülősegítő tevékenységeinek
fejlesztésére, a hálózatos működés elősegítésére”
kiírt pályázatok elbírálása során az alábbi
nyertes pályázatokat hirdeti ki:
 Abigél Közhasznú Egyesület 495.000 Ft
 Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi
Egyesülete
307.500 Ft
 MOZAIK Közhasznú Egyesület az
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4 igen szavazat

4 igen szavazat

4 igen szavazat

3 igen szavazat
(3 jelenlevő)
3 igen szavazat
(3 jelenlevő)

3/2014 . (IX. 4.) sz.

2014.
szeptember 4.

1/2014 . (X.28.) sz.

2014. október
28.
2014. október
28.

2/2014 . (X.28.) sz.

3/2014 . (X.28.) sz.

2014. október
28.

Autizmussal Élő Emberekért 420.000 Ft
 Esőemberekért Egyesület
530.000 Ft
 Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért
Alapítvány
498.000 Ft
 Autista Gyermekekért
Egyesület
488.013 Ft
 Vésztői Sérült Gyermekekért
Egyesület
461.340 Ft
Az elnökség az általa megalkotott 2014-2017
időszakra szóló szervezeti stratégia tervezetet
véglegesnek tekinti, a tagsággal ismerteti,
véleményezteti.
Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja
jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét.
Az AOSZ rendkívüli közgyűlésének helye:
TIT Stúdió Egyesület Székháza
1113 Budapest XI., Zsombolyai u. 6A
A rendkívüli közgyűlés ideje:
2014. december 13.
Az AOSZ rendkívüli közgyűlésének napirendi
pontjai a következők:
1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv
hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és
a Szavazatszámláló Bizottság
vezetőjének a megválasztása
4. Jelölőbizottság beszámolója, a jelöltek
bemutatkozása
5. Az AOSZ megüresedett 1 elnökségi
tagjának, valamint 1 alelnökének a
megválasztása
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3 igen szavazat
(3 jelenlevő)
3 igen szavazat
(3 jelenlevő)
3 igen szavazat
(3 jelenlevő)

3 igen szavazat
(3 jelenlevő)

4/2014 . (X.28.) sz.
5/2014 . (X.28.) sz.

2014. október
28.
2014. október
28.

6/2014 . (X.28.) sz.

2014. október
28.

7/2014 . (X.28.) sz.

2014. október
28.
2014. október
28.
2014. október
28.

8/2014 . (X.28.) sz.
9/2014 . (X.28.) sz.

6. Szakmai terv elfogadása
7. Pénzügyi terv elfogadása
8. Szervezeti stratégia elfogadása
Az elnökség jelölőbizottsági tagnak választja
Fótos Dánielt, Máté Melindát, Kolobisko Editet.
Az elnökség a Mandátumvizsgáló Bizottság
tagjainak Hanákné Szabó Tündét, Nagyné
Kovács Ilonát, Penyák Valériát jelöli ki, s
közülük a Mandátumvizsgáló Bizottság
elnökének Hanákné Szabó Tündét választja.
Az Elnökség az AOSZ Szervezeti és Működési
Szabályzatát úgy módosítja, hogy a szabályzat 8.
pontjában Szántó Tamás alelnök helyett – azzal
azonos helyen – dr. Zakár Andrásné kerüljön
feltüntetésre a szabályzat szövegében.
Az elnökség a költségvetés módosítását és a
szerződésmódosítást elfogadta.
Az elnökség a költségvetés átcsoportosításról a
beszámolót elfogadta.
Az autizmus napi program időpontja: 2014.
november 29, a program a közösségépítés,
egymás megismerése.
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3 igen szavazat
(3 jelenlevő)
3 igen szavazat
(3 jelenlevő)

3 igen szavazat
(3 jelenlevő)

3 igen szavazat
(3 jelenlevő)
3 igen szavazat
(3 jelenlevő)
3 igen szavazat
(3 jelenlevő)

