
Elnökségi határozatok 2013. 
 
 
A határozat 

száma 

A határozat- 

hozatal 

időpontja 

 

A határozat tartalma 

 

A határozat 

hatálya 

 

A döntést támogatók és 

ellenzők számaránya 

 

2013/1. 2013. január 23. Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a 
2013. január 23-i elnökségi ülés napirendi 
pontjait:  

1. Tagfelvétel,  
2. AOSZ 2013-as projektek megvalósítása 
3. BA Center Kft. 2013-as költségvetés 

 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök 

3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/2. 2013. január 23. Az elnökség elfogadja a Nógrádi Autizmus 
Alapítvány tagfelvételét. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök 
3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/3.  2013. január 23. Az elnökség elfogadja, hogy az AOSZ induljon 
az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 
pályázatán tagszervezetek 
kapacitásfejlesztésének céljával. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök 
3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/4. 2013. január 23. Az elnökség elfogadja, hogy a tagszervezetek 
érdekvédelmi tevékenységének támogatására az 
AOSZ pályázatot írjon ki, szeptembertől 
decemberig tartó megvalósítással. 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
4 igen, 0 nem, 0  



tartózkodik 
2013/5.  2013. február 4. Az elnökség elfogadja a 2013. febr. 4-i elnökségi 

ülés napirendi pontjait: 
 
1. A 2013. január 26-i közgyűlés utáni feladatok,  
Az AOSZ működése: 
a.) Ideiglenes költségvetés 
b.) Szakmai terv 
c.) 2012-es beszámoló 
2. Következő közgyűlés időpontja, napirendje 
3. BA Center működése 
a.) Költségvetés 
b.) Munkaterv 
4. Hosszú távú működés 
a.) Hiányosságok, szabálytalanságok kijavítása 
b.) Stratégia kialakítása 
5. Egyéb 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/6. 2013. február 4. Az elnökség elfogadja az AOSZ 2013-as 
költségvetését a folyamatos működés biztosítása 
érdekében, azzal a kitétellel, hogy csak folyó 
projekt teljesíthető, és működési költségekre 
vonatkozóan történhet kifizetés. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/7. 2013. február 4. Az elnökség elfogadja, hogy a közgyűlésnek 
kiküldött 2013-as költségvetés alapján 
folytasson az AOSZ tárgyalásokat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával. Ha az AOSZ 
közgyűlése a költségvetést módosításokkal 
fogadja el, az AOSZ a módosított költségvetés 
szerint működik, és a szükséges módosításokat a 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 



minisztériumnak is jelenti.   
2013/8. 2013. február 4. Az elnökség elfogadja, hogy a közgyűlésnek 

kiküldött 2013-as munkaterv alapján folytasson 
az AOSZ tárgyalásokat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával. Ha az AOSZ közgyűlése a 
munkatervet módosításokkal fogadja el, az 
AOSZ a módosított munkaterv szerint működik, 
és a szükséges módosításokat a minisztériumnak 
is jelenti. 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
4 igen, 0 nem, 1 
tartózkodik: Jakubinyi 
László 

2013/9. 2013. február 4. Az elnökség megbízza az irodát, hogy 
strukturálja át a szakmai beszámolót és azt az 
elnökség az elnökségi ülésen nézze át. 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik  

2013/10. 2013. február 4. Az elnökség megbízza a könyvvizsgálót a 2012-
es év könyvvizsgálatának elvégzésére. 
 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/11. 2013. február 4. Minden közgyűlés előtt, így az idei előtt is, 
hívjuk fel a tagság figyelmét, lehetőségük van az 
AOSZ közgyűlésének napirendi pontjaihoz 
javaslatokat tenni. A közgyűlés előtt 45 nappal 
legyen a javaslattétel ideje. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/12. 2013. február 4. A BA Center Kft. mondja fel a hitelkeretét, 
hitelszerződését. A javaslatot az elnökség nem 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 



fogadta el. 
 

Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
1 igen (Jakubinyi 
László), 3 nem, 1 
tartózkodik (Krausz 
Katalin) 

2013/13. 2013. február 4. Az elnökség elfogadja, hogy a BA Center Kft. a 
hitelkeretéből csak úgy használhasson fel, ha azt 
az AOSZ elnökségnek megfelelő írásbeli 
indoklással alátámasztja, és az elnökség a hitel 
felhasználását megszavazza. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
Az elnökség a javaslatot 
4 igen, 1 tartózkodás és 
ellenszavat nélkül 
elfogadta. 
 

2013/14. 2013. február 4.  Az AOSZ közgyűlése szavazzon Szilvásy 
Zsuzsanna BA Center Kft.-ben történő 
alkalmazásáról. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
Az elnökség a javaslatot 
3 igen szavazattal, 2 nem 
szavazattal és 0 
tartózkodással elfogadta. 
 

2013/15. 2013. február 4. A megemelkedett bérköltséget csak a 
szponzorációs bevételek ugyanakkora 
növekedése esetén fogadjuk el. 
A javaslatot az elnökség nem fogadta el. 
  

 A javaslatot az elnökség 
1 igen, 2 nem szavazattal 
és 2 tartózkodás mellett  
nem fogadata el. 



 
 

2013/16. 2013. február 4. A BA Center Kft. minden negyedévben 
pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtson be az 
AOSZ elnökségének. 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Farkas 
Miklós,  Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök, 
Jakubinyi László alelnök 
5 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/17. 2013. február 4. Az elnökség elfogadja a BA Center Kft.  2013-as 
költségvetését. 
 

 A javaslatot az elnökség 
3 igen szavazattal, 2 
(Szilvásy Zsuzsanna, 
Farkas Miklós) 
tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül 
fogadta el. 
 

2013/18. 2013. február 4. A BA Center Kft. ügyvezetője Szilvásy 
Zsuzsanna legyen. 
 
 

 A javaslatot az elnökség 
4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás (Szilvásy 
Zsuzsanna) és 0 nem 
szavazat mellett fogadta 
el. 
 

2013/19. 2013. február 4. Az elnökség hozzon határozatot, hogy Vályi 
Rékának a mai naptól felmentvényt ad a BA 
Center Kft. ügyvezetése alól, és a mai naptól 
határozatlan időre Szilvásy Zsuzsanna a BA 
Center Kft. ügyvezetője. 

 A javaslatot az elnökség 
4 igen szavazattal, 1 
tartózkodás (Szilvásy 
Zsuzsanna) és 0 nem 
szavazat mellett fogadta 
el. 
 



2013/20. 2013. február 4. A három jelen lévő elnökségi tag (Sz. Zs., DSÉ., 
K.K.) úgy döntenek, hogy e napirendi pont 
tekintetében újból összehívják az elnökségi ülést 
március folyamán. 
 

 Szavazók: Dénesné 
Spitzer Éva elnök, 
Krausz Katalin, Szilvásy 
Zsuzsanna alelnök 
3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodik 

2013/21. 2013. febr.27. Az elnökség tudomásul veszi Dénesné Spitzer 
Éva lemondási szándékát az új elnök közgyűlés 
általi megválasztása után, és kéri, hogy a 
bírósági bejegyzésig az utalványozási és 
ellenjegyzési jogokat gyakorolja. 

A következő 
tisztújító 
közgyűlésig 

Szavazás: 4 igen, 1 
tartózkodás (DSÉ) 

2013/22. 2013. febr.27. Az elnökség tudomásul veszi, hogy Dénesné 
Spitzer Éva február 28-val felmondja a 
tiszteletdíjra vonatkozó szerződését, és 
köszönettel fogadja, ha a 2. havi tiszteletdíjat 
adományként átutalja. 

 Szavazás: 3 igen, 2 
tartózkodás (KK, DSÉ) 

2013/23. 
 

2013. febr.27. Az elnökség tagjai a következő közgyűléssel 
visszaadják a mandátumukat, az elnökség tagjai 
vállalják, hogy az új elnökség bírósági 
bejegyzéséig az utalványozási és ellenjegyzési 
jogokat gyakorolják. 

 5 igen szavazat 

2013/24. 
 

2013. febr.27. Az elnökség tagjai tudomásul veszik, hogy a 
Felügyelő Bizottság tagjai is visszaadják 
mandátumukat a következő közgyűlésen, de 
addig is elvégzik feladataikat. 

 5 igen szavazat 

2013/25. 
 

2013. febr.27. Az ügyvezető titkár szerződése 
meghosszabbításra kerül 2013. július 31-ig. A 
kinevezés lejárta után a következő pályázat 
eredményhirdetéséig Vályi Réka megbízott 
ügyvezetőként látja el teendőit. 

2013. július 
31-ig. 

5 igen szavazat 

2013/26. 2013. febr.27. az elnökség megbízza az ügyvezető titkárt, hogy  5 igen szavazat 



 2013. március 8-ig készítsen pozitív hangvételű 
kommunikációs üzenetet az elnökség és a 
felügyelő bizottság lemondásáról. Ezt az 
elnökség március 13-ig e-mailes levelezésben 
véglegesíti. A végleges szöveget március 14-én 
rendkívüli hírlevélben és a honlapon teszi közzé 
a Szövetség. 

2013/27. 
 

2013. febr.27. Az elnökség felkéri az irodát, hogy március 8-ig 
tegyen javaslatot a 3-5 fős választás előkészítő 
team tagjaira. Az elnökség a tagokat e-mailes 
levelezésben fogadja el március 14-ig. 

 5 igen szavazat 

2013/28. 
 

2013. febr.27. Az elnökség visszavonja a 18/2013. határozatát, 
melyben Szilvásy Zsuzsannát kéri fel 
ügyvezetőnek a BA Center Kft-ben. 

 5 igen szavazat 

2013/29. 2013. febr.27. Mivel Szilvásy Zsuzsanna törvényi 
összeférhetetlenség miatt nem vállalja a BA 
Center ügyvezetését, az elnökség visszavonja a 
19/2013-as határozatát, és felkéri Vályi Rékát, 
hogy folytassa ügyvezetői munkáját. 

 5 igen szavazat 

2013/30. 2013. április 8. Az elnökség megszavazza a jelölő bizottság 
tagjait: 

- Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika 
- Vadasné Tóth Mária 
- Ferenczy Ágnes 

2013. május 
11-i 
tisztújító 
közgyűlésig 

4 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás 

2013/31. 2013. április 22. Az elnökség a 2013. május 11-i közgyűlési 
meghívóját elfogadta. 
 

2013. május 
11-i 
tisztújító 
közgyűlésig 

3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás 

2013/32. 2013. április 22. Az elnökség az AOSZ SZMSZ-ének módosítását 
jóváhagyta.  
 

 3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás 



2013/33. 2013. április 22. Az elnökség elfogadta a 2012. évi 
Közhasznúsági beszámolót és mérleget és 
javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el. 

 3 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás 

2013/34. 2013. április 22. Az elnökség elfogadta az AOSZ 2013-as 
módosított költségvetését. 

 3 igen 0 nem, 0 
tartózkodás 

2013/35. 2013. április 22. Az elnökség elfogadja a BA Center Kft. 
beszámolóját és eredmény kimutatását, és 
javasolja az elnökségnek annak elfogadását. 

 3 igen szavazat, 0 nem, 0 
tartózkodás 

2013/36. 2013. április 22. Az AOSZ elnöksége felveszi tagszervezetei 
sorába az Miskolci Autista Alapítvány Családi 
Otthon és Fejlesztő Központot, A Rumi 
Többcélú Gyógypedagógiai Intézményt. Az 
Aureus Alapítvány tagszervezeti tagsága a 
Belépési Nyilatkozat Beérkezésétől emelkedik 
jogerőre. 

 3 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

2013/37. 2013. április 22. Az elnökség megválasztja a mandátum vizsgáló 
bizottság tagjainak: Penyák Valériát, Hendrich 
Beátát, Kapitány Imolát. 

2013. május 
11-i 
tisztújító 
közgyűlés 
végéig. 

3 igen szavazat, 0 Nem 0 
tartózkodás 

1/2013.(V.23.)sz. 
 

  
 

2013. május 23. Esőember folyóirat következő lapszámában 
közzé kell tenni a 2013. február 4-ét követő 
elnökségi határozatokat, illetve a május 11-i 
közgyűlési határozatokat. Az AOSZ hírlevelében 
közzé kell tenni a 2013. február 4-ét követő 
elnökségi határozatokat, a május 11-i közgyűlési 
határozatokat, a május 23-i elnökségi 
határozatokat. 
 

 5 igen szavazat 

2/2013.(V.23.)sz. 
  
 

2013. május 23. Minden elnökségi ülés előtt az elnökségi 
munkaanyagban szerepeljen az aktuális 
elkülönített munkaszámon történt központi 

 5 igen szavazat 



támogatási összeg könyvelése. 
3/2013.(V.23.)sz. 
  
 

2013. május 23. Felkérjük az iroda ügyvezetőjét és pénzügyi 
vezetőjét, hogy a következő elnökségi ülésre 
készítsen egy költség kiadásokkal és költség 
helyekkel megjelölt cselekvési ütemtervet erre 
az évre vonatkozóan. 

 5 igen szavazat 

4/2013.(V.23.)sz. 
  
 

2013. május 23. Május 31-ig beszámolót kérünk az autimentor és 
animátor programokról: találkozók időpontja, 
résztvevők száma, témakörök, vannak-e jelenleg 
források a működtetésre, visszajelzések, 
előadók, egy alkalom költségei részletesen, az 
animátorok és mentorszülők megjelenő igényei, 
az intézmények és a résztvevők visszajelzései. 

 5 igen szavazat 

5/2013.(V.23.)sz. 
 

2013. május 23. A SAP AG megkeresésére az AOSZ vegye föl a 
kapcsolatot az eredményes együttműködés 
érdekében. 

 5 igen szavazat 

6/2013.(V.23.)sz. 
 

2013. május 23. Kérjük, dr. Vályi Réka Phd. ügyvezető titkárt, 
hogy készítsen beszámolót 2013. május 31-ig a 
„Jogom van az önállósághoz!” OSI projektről az 
elnökség számára. 
 

 5 igen szavazat 

7/2013.(V.23.)sz. 
 

2013. május 23. A TÁMOP 5.4.11. projekt érdekvédelmi 
monitoring feladatainak ellátására az AOSZ 
képviseletében az elnökség Kővári Edit elnököt 
delegálja. 

 4 Igen szavazat 1 
tartózkodás, 0 nem 

8/2013.(V.23.)sz. 
 

2013. május 23. A 2013. évi munkaterv aktuális teendőivel 
kapcsolatban 
Kérjük, hogy Dénesné Spitzer Éva és dr. Vályi 
Réka Phd. számoljon be 2013. május 31-ig a 
2013 évi munkaterv  

• 33. soron tervezett szülőfórumokon 
történtekről és a folytatással kapcsolatos 

 5 Igen szavazat 



teendőkről. 

• 48. soron tervezett és megvalósult 
„Családtámogatások autizmus baráttá tétele 
OAS stratégia alapján, köznevelési törvény 
monitorozása.” A közgyűlésen problémaként 
felvetett ápolási díj emelése érdekében 
teendő lépések beletartoznak-e, vagy külön 
lobby tevékenységet igényel? 

• Készültek-e az 51. soron az 1%-os 
kampányhoz tervezett szórólapok?  

• Hol tart a 63. soron tervezett FAT 
akkreditáció, vannak-e kidolgozott 
anyagok, melyek a II. negyedévre voltak 
tervezve? 

Jakubinyi László elnökségi tag beszámolót kér 
az 1%-os kampányról, az 1%-ra elkülönített 
pénz mire lett elköltve és ki mit csinált, 
szórólapmintát kér. 
 

9/2013.(V.23.)sz. 
 

2013. május 23. A Social Impact az általa felajánlott lehetőséget 
a következő elnökségi ülésen 30 percben 
mutassa be. 

 4 igen szavazat 1 
tartózkodás 0 Nem 

10/2013.(V.23.)sz
. 

2013. május 23. A beérkezett pályázatokat eredeti a tartalommal 
és összeggel támogassuk, 400.000 forint 
összegre írjunk ki újabb pályázati lehetőséget 
ugyanilyen tartalommal. A nyertes pályázó is 
újra pályázhat, de csak eltérő időpontra és más 
személyekre. Az új pályázat (Tartalmas pihenés 
2) kiírása 2013. május 24-én történjen meg, a 

 4 igen szavazat 1 
tartózkodás 0 Nem 



beadási határidő 2013. június 5.  
A „Tartalmas pihenés 2013/2.” pályázat 
kiírásával az elnökség Kissné Miklós Katát bízza 
meg. 
 

11/2013.(V.23.)sz
.  
 

2013. május 23. Az AOSZ elnöksége változatlanul hagyja a belső 
utalványozási rendet. 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

12/2013.(V.23.)sz 
 

 Az elnökség nem alkalmaz részmunkaidős 
pénzügyi asszisztenst. 
 

 4 nem 0 Igen 0 
tartózkodás 

13/2013.(V.23.)sz
. 
 

2013. május 23. Az elnökség meghosszabbítja 2 hónappal (2013. 
július 31-ig) a kommunikációs munkatárs 
megbízási szerződését. 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

14/2013.(V.23.)sz
. 
 

2013. május 23. A BA Center Kft jelenlegi ügyvezetője azonnali 
felmentését az elnökség nem fogadja el. 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

15/2013.(V.23.)sz 
 

2013. május 23. A Küldetés Egyesület belépési nyilatkozatát 
egészítse ki egy rövid bemutatkozással és 
indoklással, hogy miért akar az AOSZ tagja 
lenni. 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

16/2013.(V.23.)sz
. 
 

2013. május 23. 2013. június 1-jével Kővári Edit AOSZ elnökkel 
köttessen tiszteletdíjas szerződés a közgyűlés 
által elfogadott összegben (bruttó 250.000 ft), 
valamint az AOSZ cafeteria szabályzatának 
megfelelő mértékű juttatásban részesüljön. 
 

 3 igen szavazat, 1 
tartózkodás 

1/2013 (VI.13) sz. 
 

2013. június 13. Az elnökség a 2013. május 23-i elnökségi ülésen 
született 8/2013 (V.23). sz. határozat alapján a 
feltett kérdésekre adott ügyvezetői válaszokat 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 



elfogadja. 
2/2013. (VI.13.)  2013. június 13. Az elnökség a BA Center beszámolóját a 

likviditási és cselekvési terv pótlásával 
elfogadja. A szervezőktől 4 hét múlva új 
beszámolót kér 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

3/2013. (VI.13)  2013. június 13. Az elnökség a 16/2013. (V.23). sz. határozatát 
visszavonja. 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

4/2013. (VI.13).  2013. június 13. A Tartalmas pihenés 2013/2. címmel 
meghirdetett pályázatban a 4 nyertes pályázó a 
Miskolci Autista Alapítvány Családi Otthon és 
Fejlesztőközpont, a Miskolci Autista Alapítvány, 
a Budapesti Patrónus Alapítvány és az 
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi 
Alapítványa, melyek egyenként 100 000-100 
000 Ft támogatást kapnak. 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

5/2013. (VI.13)  
 

2013. június 13. Az elnökség megbízza az elnököt az ügyvezető 
titkári pályázat kiírásával hétfői 
határidővel.(2013.június 17) 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

6/2013. (VI.13)  
 

2013. június 13. Az elnökség a Küldetés Egyesület valamint az 
Egyenlő Esélyekért Alapítvány belépését 
elfogadja. 
 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

7/2013. (VI.13) 2013. június 13. Az elnökség megbízza az elnököt, hogy vegye 
fel a kapcsolatot olyan szakemberekkel, akik a 
kongresszus marketing és szponzorációs 
tevékenységét ellátják. 

 4 igen 0 nem 0 
tartózkodás 

8/2013. (VII. 22) 2013. július 22. Az elnökség megbízza az AOSZ elnökét, hogy 
tegyen intézkedéseket a BA Center Kft. 
vezetésére ügyvezető keresésére, és a BA Center 
Kft. könyvvizsgálatának és jogi átvilágításának 

 5 igen szavazat 



minél hamarabb elkészítésére. 
9/2013. (VII.22) 2013. július 22. Az AOSZ, mint a BA Center Kft. tagja ajánlatot 

kér az Autism Europe Kongresszus budapesti 
megrendezésének projektje pénzügyi tervének 
elkészítésére. 

 5 igen szavazat 

10/2013. (VII.22) 2013. július 22. Az Autisták Országos Szövetségének 
bankszámlájának bankszámla feletti rendelkezési 
joga az Elnök és a 2 Alelnök valamelyikének 
aláírásával érvényes. 

 5 igen szavazat 

11/2013. 
(VIII.23.) 

2013. augusztus 
23. 

Az elnök személyét érintő szerződésekhez, 
megbízásokhez, kifizetésekhez Szántó Tamás és 
Ébner Gyula elnökségi tagok kijelölése. 

 4 igen szavazat 

12/2013. 
(VIII.23.) 

2013. augusztus 
23. 

Az AOSZ ösztöndíj pályázatok szakemberek 
kategóriában a nyertesek a következők: Vígh 
Katalin, Csepregi András, Sajó Eszter, Major 
Éva, Várnai Zsuzsa, Német Zsuzsa, Fülöp 
Ildikó, Németh Regina, Gosztonyi Nóra, 
Gyebrovszkiné Molnár Szilvia, Kiss Gyöngyi, 
Törökné Bajusz Gyöngyi, Dr. Ujhelyiné 
Szeverényi Irma, míg a szülő, érintett 
kategóriában a következő személyek nyertek 
kongresszusi részvételt: Brokés Judit, Heindrich 
Beáta, Kissné Bartos Erika, Dolgos Brigitta, 
Nagy Ágnes, Szalkai Dániel, Soltész Veronika, 
Vadasné Maria, Berke Istvánné, Krausz Katalin, 
Gulyás Tibor, Tóth Zsuzsanna, Bernhardt 
Krisztina 

 4 igen szavazat 

1/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10.  

Stratégia, jövő évi munkaterv és pénzügyi terv 
kidolgozása, ütemezése: Az elnök január 10-éig 
készítse el a beérkezett információk alapján a 
stratégiát, amihez 200 ezer forint költségig 
igénybe vehet külső segítséget. 

 4 igen, 1 tartózkodás 



2/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

Elnöki beszámoló  
 
Jakubinyi László javaslatára december 31-éig 
készítse el az ügyvezető titkár és az elnök a 
kettőjük közti munkamegosztást, arról számoljon 
be az elnökségnek illetve a munkaszervezetben 
dolgozóknak. 

 3 igen, 1 nem, 1 
tartózkodás 
5 igen szavazat 

3/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

Az ügyvezető titkár szóbeli beszámolója.  4 igen és 1 tartózkodás 

4/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

A Fogyatékos Emberek Szövetségeinek 
Tanácsába Kővári Edit delegálása. 
 
Ferenchalmy Zsófia delegálásáról az Autism–
Europe-be az elnökség úgy döntött, hogy 
nevezett megismerése, meghallgatása céljából a 
döntést elnapolja és a következő elnökségi ülésre 
meghívja őt. 
 
Az Intézményi Férőhely Kitagolást Koordináló 
Országos Testületbe Vég Zoltán Ákos 
delegálása. 

Jakubinyi László javaslata, miszerint az 
AOSZ januártól vegyen fel autizmusban 
képzett szakmai munkatársat, és 
amennyiben ez megtörtént, őt delegálják 
Vég Zoltán Ákos helyett 
 

A Végrehajtás Operatív Program irányító  
hatóság bizottságába az elnökség Vég Zoltán 
Ákost tagnak megszavazta.  
 
 

 4 igen és 1 tartózkodás 
 
 
5 igen szavazat 
 
 
 
 
 
5 igen szavazat 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 igen szavazat 



Pályázati forrásokkal kapcsolatos tevékenységek 
ellátására jelölt választása – ebben a kérdésben 
konkrét kérdés nem született. 
 

5/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

Új tagszervezetek belépési szándékának 
elfogadásáról döntés: 
• Két Talizmán Az Egyenlő Esélyekért 

Alapítvány  
• Olajfa Művészház Alapítvány  
• Életesély Autistákat Segítő Egyesület. 
• Összefogás Berettyószentmártonért Egyesült. 
 
Jakubinyi László javaslatát, miszerint az AOSZ 
következő évi első negyedévi munkarendjébe 
munkafeladatként kerüljön be a tagszervezetek 
tájékoztatása az AOSZ által nyújtott 
támogatásokról, lehetőségekről és a 
tagszervezetekkel való viszony rendezéséről, az 
elnökség elfogadta. 
 

  
 
5 igen szavazat  
 
5 igen szavazat 
5 igen szavazat 
5 igen szavazat 
 
 
5 igen szavazat 

6/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

Esőember szerkesztő bizottságába való 
delegálás:  
Az elnökség ezt a napirendi pontot elnapolja 
azzal, hogy a következő elnökségi ülésre 
kerüljön napirendi pontként a 
szerkesztőbizottság létrehozásáról szóló döntés 
és ezzel összefüggésben az SZMSZ pontosítása. 

 5 igen szavazat 

7/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

Döntés a tagdíjhátralékkal rendelkező tagok 
tagsági viszonyáról: 
Az elnökség elfogadta, hogy aki a 2013. évi 
tagdíjat 2014. február 15-ig befizeti, annak 
elengedi a korábbi tartozásait és aktív tagnak 

 4 igen és 1 nem szavazat 



tekinti. Továbbá azokat is, akik nem tudják 
befizetni, de méltányossági kérelemmel 
fordulnak és az elnökség jóváhagyja. 
 

8/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

Ébner Gyula alelnök javaslata: közös 
tárgyalások kezdeményezése a Vidékfejlesztési 
és a Szociális államtitkársággal közösen az 
Autista Majorságok Hálózata érdekeinek 
képviselete érdekében. 
Az elnökség a megerősíti Ébner Gyula alelnököt 
abban, hogy az AOSZ alelnökeként az Autista 
Majorságok Hálózatával kapcsolatos 
érdekvédelmi és képviseleti feladatokat ellássa. 

 majorháló 12 szavazata 
alapján 4 igen és 1 
tartózkodás 

9/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

BA Center Kft. elszámolás, további működése, 
felszámolás elindítása (Dr. Szabó G. Zoltán 
jelenlétével), új ügyvezető bérezése: 
A BA Center Kft. 2013. november 10-én 
hatályos eredmény-kimutatását és likviditási 
állásáról szóló beszámolót az elnökség 
elfogadta. 
 
A BA Center Kft. új ügyvezetőjének az elnökség 
Szilágyi Józsefet nevezte ki, 2013. november 11-
től 2014. március 15-ig tartó időtartamra. 

 5 igen szavazat 
 
 
 
 
 
 
 
5 igen szavazattal 

10/2013 (XII. 10.) 2013. december 
10. 

AOSZ munkaszervezetét érintő személyi 
kérdések: 
Személyi kérdésekben nem történt konkrét 
döntés. 
Szilágyi József javaslata: az AOSZ vegyen fel új 
munkatársat, aki 3-4 hónap alatt betanul, addig a 
mostani alkalmazott szerződését határozott ideig 
hosszabbítsák meg. 

  



 
 


