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Elnökségi határozatok 2012. 
 
 

A határozat 
száma 

A határozat- 
hozatal 
időpontja 
 

A határozat tartalma 
 

A határozat 
hatálya 

 

A döntést támogatók és 
ellenzők számaránya 
 

2012/1. 2012. január 
28. 

Az Autisták Országos szövetségének elnöksége 
megalakult a 2012. január 28-án megtartott 12.48-kor 
berekesztett tisztújító közgyűlés döntése alapján: 
 
Elnök: 
Dénesné Spitzer Éva  
Alelnök: 
Szilvásy Zsuzsanna  
Jakubinyi Lászlót  
Elnökségi tagok: 
Farkas Miklós  
Krausz Katalin. 
 

  
igen: 3, nem: 0,  
tartózkodik: 0  

2012/2. 2012. február 
8.  

Az Eső-ernyő projekt most nem kezdődik el.  igen: 1, nem: 1,               
tartózkodik: 3  
 

2012/3.1  2012. február 
8.  

Az Eső-ernyő projekt finanszírozására pályázati forrást 
kell keresni, és a pályázatokat be kell nyújtani. 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/3.2  2012. február 
8.  

Az AOSZ tagszervezeti kérdőívet küld ki. 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0  
 

2012/4.  2012. február 
8.  

Az elnökség elfogadta a Debreceni Nagytemplomi 
Református Egyházközség Immánuel Otthona ( 4029. 
Debrecen, Pacsirta u. 51.) felvételét  tagszervezetként. 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0  
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2012/5. 2012. február 

8.  
Az elnökség az alapszabály 5.1.1. szerint indokoltnak 
látja, hogy az elnök rendszeres díjazásban részesüljön. 
 
 

 igen: 4, nem: 0 
tartózkodik: 1 
 

2012/6.  2012. február 
8.  

Az AOSZ nyílt pályázatot hirdet az Autism Europe 
közgyűlésein való képviseletre. A pályázat kiírásával az 
ügyvezetést bízza meg, az elbírálásáról az elnökség dönt. 

 igen 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/7.  2012. március 
17. 

Az elnökség elfogadja a kongresszus 
szervezőbizottságának ajánlatát, melyben azt javasolja, 
hogy a BA Center Kft.-nek felajánlott hitel kerüljön 
elfogadásra. 

 igen: 3, nem: 1, 
tartózkodik: 0 

2012/8. 2012. március 
17. 

Az elnökség rendkívüli közgyűlést hív össze a 
hitelfelvétellel kapcsolatban, ha azt a jogászi 
állásfoglalás szükségesnek tartja. 

 igen: 3, nem: 0, 
tartózkodik: 0 

2012/9. 2012. március 
28. 

Az elnökség megválasztotta Ferenczhalmy Zsófiát 
Autism Europe küldöttnek. 

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 1 

2012/10.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadja a 2011. évi közhasznúsági 
beszámolót és mérleget és a felügyelő bizottság (FB) 
javaslatait, melyet a Szövetség közgyűlésére bocsát 
elfogadásra. Az elnökség ezzel együtt elfogadja az FB 
javaslatát, amelyet elnökségi határozattal kell 
megerősíteni, miszerint: „az elnökség függessze fel a 
2011-ben nem fizető tagszervezetek tagságát, 
hirdessen „amnesztiát” a már korábban 
felfüggesztetteknek, lehetővé téve az újbóli rendes 
tagsági státuszba kerülést, amennyiben a 2012-es 
tagsági díját rendezi. Az elnökség hívja fel a figyelmet, 
hogy ha a szervezet fizetésképtelen, akkor lehetőség 
van a tagdíjmentesség kérésére.”  
 
 

 igen: 5, nem: 0 
tartózkodik: 0  
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2012/11.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadja, hogy az AOSZ kártya 
kivitelezési terv kerüljön be a munkatervbe. 
A javaslatot az elnökség elfogadta 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 

2012/12. 2012. március 
28. 

Az ügyvezetés jelöljön ki egy munkatársat, aki 
előkészíti a felnőtt akkreditációt, a képzés–kínálat 
térkép alapján. A javaslatot az elnökség elfogadta. 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/13.  2012. március 
28. 

A Majorháló munkatervből kerüljön át a 
nyaraláspályázat lebonyolítása az AOSZ 
munkatervébe. A pályázat április 15-ig kerüljön 
kiírásra és szétküldésre a tagszerveztek között. A 
javaslatot az elnökség elfogadta. 
 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 

2012/14. 2012. március 
28. 

Az elnökség munkacsoportot állít fel a nyaralási 
pályázat lebonyolítására, az alábbi tagokkal: 
Dénesné Spitzer Éva, elnök 
Krausz Katalin,  
Kissné Miklós Kata, 
Hronyecz Ildikó 

 Dénesné Spitzer Éva:  
igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 1, 
Krausz Katalin: 
igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 1, 
Kissné Miklós Kata:  
igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0, 
Hronyecz Ildikó: 
igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/15.  2012. március 
28. 

Az elnökség javasolja, hogy legyen prioritás lista 
hozzárendelve a munkatervhez. 
A javaslatot az elnökség elfogadta. 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
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2012/16.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadja a 2012. évi munkatervet. 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 

2012/17.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadja, hogy az szervezeti és működési 
szabályzat rögzítse, hogy az elnökség két tagja írja alá 
az elnökre vonatkozó szerződéseket. 
 
 
 

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 1 
 

2012/18.  2012. március 
28. 

Az elnök személyét érintő szerződések, kifizetések, 
teljesítések aláírását Szilvásy Zsuzsanna alelnök és 
Farkas Miklós elnökségi tag végzi. 
 

 Szilvásy Zsuzsanna:  
igen: 3, nem: 0, 
tartózkodik: 2; 
Farkas Miklós:  
igen: 3, nem: 0, 
tartózkodik: 2.  
 

2012/19.  2012. március 
28. 

A bérsáv rögzítse, hogy melyik státuszhoz, milyen 
kompetencia tartozik. 
A javaslatot az elnökség elfogadta 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/20.  2012. március 
28. 

Az elnöki tisztséget betöltő személy legyen 
autizmussal élő személy vagy autizmussal élő személy 
közvetlen családtagja. 
A javaslatot az elnökség elfogadta 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/21.  2012. március 
28. 

Végzettség, szakmai gyakorlat legyen rögzítve a 
bérsávokban. 
A javaslatot az elnökség elfogadta 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/22.  2012. március 
28. 

Az irodavezető legyen szakmai munkatárs. 
A javaslatot az elnökség nem fogadta el. 
 

 igen: 1, nem: 4, 
tartózkodik: 0 
 

2012/23.  2012. március Magasabb intenzitású tartalékképzést javasol, oly  igen: 1, nem: 4, 
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28. módon, hogy 8 ember helyett 7 ember dolgozzon az 
irodában. 
A javaslatot az elnökség nem fogadta el. 
 

tartózkodik: 0 
 

2012/24.  2012. március 
28. 

AOSZ vezessen be minőségirányítási rendszert, ami az 
irodavezető hatásköre. 
A javaslatot az elnökség elfogadta 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/25.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadta az AOSZ 2012. évi 2–4. 
negyedévére vonatkozó módosított költségvetést. 
A határozatot az elnökség elfogadta. 
 

 igen: 4, nem: 1, 
tartózkodik: 0 
 

2012/26.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadta, hogy indítsuk el a BA Center 
Kft. hitelbírálati kérelmét. 
A határozatot az elnökség elfogadta 

 igen: 4, nem: 1, 
tartózkodik: 0 
 

2012/27 . 2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadta az új alapszabály tervezetet, 
illetve a közgyűlés számára javasolja megvitatásra és 
elfogadásra az új alapszabály tervezetét. 
A javaslatot az elnökség elfogadta 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/28.  2012. március 
28. 

Az elnökség elfogadta, hogy április 28-ra összehívja a 
közgyűlést. 
 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/29. 2012. jún. 18. Az elnökség elrendeli, hogy hozzon a BA Center tagi 
határozatot, ahol az érvényes törzstőke kerüljön 
leszállításra. 
 

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 
 

2012/30. 2012. jún. 18 Az AOSz szervezeti stratégiája kerüljön 
felülvizsgálatra: 
1. On-line kérdőív formájában kérjük ki a tagság 
véleményét a stratégiáról 

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
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2. Munkacsoport kiválasztása  
3. Közös vélemény elkészítése október 30-ig. 
Az elnökség elfogadja a javaslatot.  
igen: 4, nem: 0, tartózkodik: 0 
 

2012/31. 2012. szept. 
18. 

Az elnökség elfogadta az AOSZ új SZMSZ-ét. Az új 
SZMSZ akkor lesz hatályos, ha a közgyűlés által 2012. 
április 28-án elfogadott alapszabály érvénybe lép. 

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 
 

2012/32. 2012. dec. 14. Az elnökség összehívja a 2013. január 26-i közgyűlést: 
1. Az elnökség beszámolója a 2012. évi munkáról: 
szakmai és pénzügyi beszámoló a 2012. évi munkaterv 
és a 2012. évi költségvetési terv módosítása alapján. 
2. Az elnökség bemutatja a 2013. évi munkatervet és a 
2013. évi költségvetési tervet. 
3. Felügyelő bizottsági tag választása: 
3.1. Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
3.2. A jelölő bizottság beszámolója 
3.3. Egy felügyelő bizottsági tag megválasztása. 
4. Alapszabály módosítása 
 
 

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 
 

2012/33. 
 

2012. dec. 14. Az elnökség megválasztja a jelölő bizottság tagjainak: 
Gulyás Tibort, Mayer Erzsébetet és Ferenczy Ágnest.  

 igen: 4, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/34. 2012. dec. 14. Az elnökség elfogadja a 2012-es szakmai beszámolót.  igen: 4, nem: 1, 
tartózkodik: 0 
 

2012/35. 2012. dec. 14. Az elnökség elfogadja a Autista Majorságok Hálózata 
koordinátor munkakör javaslatát. 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/36. 2012. dec. 14. Az elnökség elfogadja a 2012. évi pénzügyi  5 igen, 0 nem, 0 
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beszámolót. tartózkodás 
2012/37. 2012. dec. 14. Az elnökség elfogadja a 2013. évi munkatervét, és a 

költségvetés fő sorait projektek nélkül. 
 igen: 4, nem: 1, 

tartózkodik: 0 
 

2012/38. 2012. dec. 17. Az AOSZ elnöksége az alábbiakban döntött az AOSZ- 
projekt költségeiről, és a 2013-as munkatervről. 
AOSZ 2013. évi költségtervének módosítása: 
AOSZ kártya (800 000 Ft)  
Infó kiadvány (300 000 Ft)  
Szülőfórum (400 000 Ft: 3 vidéki és 1 fővárosi)  
FAT akkreditáció (1 000 000 Ft)  
Tagszervezetek támogatása (3 000 000 Ft)  
Nyári tábor (1 000 000 Ft)  
 
AOSZ  2013. évi munkatervének módosítása   
AOSZ 2013. évi munkatervének módosítása 
self advocacy (munkatervben szerepel, de költségek 
nélkül) 
AOSZ stratégia munkatervben szerepel, de költségek 
nélkül) 
Kikerült a munkatervből: 
Minőségirányítási rendszer bevezetése; 
A fokozott támogatási szükségletűek családjaik, 
segítőik számára új könyv kiadása 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

2012/39. 2012. dec. 19. 2012-ben az AOSZ egyéni tagdíja 2 000 Ft/fő tag/év,  
szervezeti tagdíj 10 000 Ft/év/tagszervezet, az 
Esőember előfizetése 2 800 Ft/év. 
 

 igen: 5, nem: 0, 
tartózkodik: 0 
 

 


