Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2015. február 25-én megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés)
Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV.
emeleti ovális tárgyaló
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ elnökségi tagjai közül:
Szabó László, Toponári Gábor, Tóth László, Árva János, Szoboszlai Csaba, Mihalcsik István,
Várkonyi Attila
Valamint részt vett az elnökségi ülésen Dechert Áron fejlesztési igazgató, Pavlics Tamás
gazdasági igazgató és Joó Attila jegyzőkönyvezető.
Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 16.20-kor, ügyrendi megállapításokat tett,
és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 7
elnökségi tagból 6 elnökségi tag van jelen. (Mihalcsik István később érkezett meg.)
Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Joó Attilát. Szavazásra tette fel,
hogy az elnökség megválasztja-e Joó Attilát jegyzőkönyv vezetőnek.
A FODISZ elnökségének 2/2015 (II.25.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát
jegyzőkönyvezetőnek.
Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Toponári Gábor és Szabó
László személyében, akik a megbízatást elfogadták.
A FODISZ elnökségének 3/2015 (II.25.) sz. határozata:
Az elnökségi tagok egyhangúlag, 6 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek
Toponári Gábort és Szabó Lászlót.
Szabó László elmondta, hogy az elnökségi ülésre tervezett napirendi pontok időben
kiküldésre kerültek az elnökségi tagok részére, és kérdezte, hogy van-e a napirendi pontokkal
kapcsolatban kérés, felvetés hogy van-e hozzászólás, kiegészítés, valamint hogy az elnökségi
tagok elfogadják-e a tervezett napirendi pontokat.
Toponári Gábor javasolta, hogy a 4. és 7. pont kerüljön ki a napirendi pontok közül.
A FODISZ elnökségének 4/2015 (II.25.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat a Toponári
Gábor által kért változásokkal.

1. napirendi pont: Tájékoztatás a pénzügyi helyzetről.
Toponári Gábor ismerteti a FODISZ pénzügyi helyzetét, minden részletre kiterjedően. A
beszámoló alatt megérkezik Mihalcsik István elnökségi tag, így a szavazatok száma 6-ról
7-re módosul.
Szabó László elfogadásra javasolja a tájékoztatást a pénzügyi helyzetről.
A FODISZ elnökségének 5/2015 (II.25.) sz. határozata:
Az elnökség 7 igen szavazat mellett elfogadta a tájékoztatást a pénzügyi helyzetről.
2. napirendi pont: A FODISZ 2015-ös költségvetési tervének elfogadása
Toponári Gábor ismereti a 2015-ös költségvetési tervet. A Magyar Olimpiai Bizottságtól a
FODISZ a 2015-ös évre 90.000.000 Ft-os támogatást kap, melyből 19.000.000 Ft-ot fordíthat
működésre, 49.000.000 Ft-ot diáksportra és 22.000.000 Ft-ot szabadidősportra.
Mihalcsik István elnökségi tag az ismertető végén megjegyzi, hogy üdvözli a szabadidősport
keret kiterjesztését egyesületek számára.
Szabó László elfogadásra javasolja a 2015. évi költségtervet.
A FODISZ elnökségének 6/2015 (II.25.) sz. határozata:
Az elnökség 7 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ 2015-ös költségvetési tervét.
3. napirendi pont: 2015. évi országos diáksport versenynaptár elfogadása
Toponári Gábor a 3. számú mellékelt alapján ismerteti az országos versenynaptár tervezetét,
melyben pontos dátumok még nem szerepelnek.
Szabó László elfogadásra javasolja a 2015. évi országos versenynaptár (2015-2016-os tanév)
elfogadását, azzal a kitétellel, hogy a következő elnökségi ülésen (2015.04.10. – Tata) már
konkrét dátumok is szerepeljenek a naptárban.
A FODISZ elnökségének 7/2015 (II.25.) sz. határozata:
Szabó László elfogadásra javasolja a 2015. évi országos versenynaptár (2015-2016-os tanév)
elfogadását, azzal a kitétellel, hogy a következő elnökségi ülésen (2015.04.10. – Tata) már
konkrét dátumok is szerepeljenek a naptárban.
Az elnökség 7 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A FODISZ elnökségének 8/2015 (II.25.) sz. határozata:
Szabó László elfogadásra javasolja, hogy a megyei diáksport naptárak beérkezésének
határideje 2015. június 6. legyen.

Az elnökség 7 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
4. napirendi pont: 2015. évi területi szabadidősport programok támogatási elvének
elfogadása
Toponári Gábor ismerteti az elnökséggel, hogy egyre több egyesület keresi meg a FODISZ-t,
hogy támogassa a programjait. Az arra érdemes programok eddig a FODISZ szabadidősport
pályázatának maradványából jutottak támogatáshoz.
A FODISZ elnökségének 9/2015 (II.25.) sz. határozata:
Szabó László javasolja, hogy az egyesületek számára legyen külön keret a FODISZ által kiírt
pályázatok esetén. Továbbá Szabó László javasolja, hogy a FODISZ 2015-ös szabadidősport
pályázata 2015. április 1-ig jelenjen meg, a pályázat támogatási időszaka pedig 2015. május
1-től 2016. április 30-ig tartson.
Az elnökség 7 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
5. napirendi pont: FEB 2015. évi munkatervének elfogadása.
Toponári Gábor ismerteti a FODISZ-FEB 2015. évi munkatervét.
Szabó László ismerteti, hogy a FEB elnök több esetben levélben jelezte neki, hogy az egyes
vizsgálatok nem voltak zökkenő mentesek a FODISZ központi irodájában.
A FODISZ elnökségének 10/2015 (II.25.) sz. határozata:
Szabó László elfogadásra javasolja a FEB 2015. évi munkatervét.
Az elnökség 7 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A FODISZ elnökségének 11/2015 (II.25.) sz. határozata:
Szabó László elfogadásra javasolja, hogy a FEB-FODISZ ügyvezetés jogállását a FODISZ
jogászának bevonásával, ügyvezető elnök koordinálásával, 2015. március 2-ig tisztázzák.
Az elnökség 7 igen szavazat mellett a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
6. napirendi pont: Egyebek
Árva János érdeklődik, hogy a szakiskolások asztalitenisz országos döntőjét miért nem
Gödöllőn, a III-IV. korcsoport döntőjével együtt rendezik, miért Baján kerül rá sor a
Szakiskolások Országos Sportfesztiválján. Toponári Gábor ismerteti, hogy azért döntöttek
így, mert várhatóan több szakiskolás tud majd részt venni a versenyen és költséghatékony is
ez a megoldás.

Várkonyi Attila ismerteti, hogy a FODISZ számára lehetőség nyílik fogyatékkal élő gyerekek
részvételének biztosítására a 2015. április 26-i Fit Balance rendezvényen. Az eseményre a
budapesti Papp László Sportarénában kerül sor. A Fit Balance után pedig egy eredményes
FODISZ pályázatnak köszönhetően a gyerekek egy koncerten (DJ Dominique és barátai) is
részt vehetnek a Sportarénában. Tóth László javasolja, hogy az esemény népszerűsítésébe a
FODISZ mentorait is vonják be.
Toponári Gábor ismereti, hogy a FODISZ lehetőséget kapott kétszer 200 fogyatékkal élő
diák táboroztatására nyáron az Erzsébet Program keretein belül. Azonban egyelőre nem
minden tagszervezet jelezte, hogy részt venne a programban. Az elnökség javasolja, hogy a
regisztrációs határidőd tolják ki március 5-ig.
Toponári Gábor ismerteti, hogy a Nagy Sportágválasztóval sikeres egyeztetések zajlottak le,
melynek köszönhetően június végén, Siófokon is sor kerül egy Sportágválasztó
rendezvényre, melyen kiemelt jelentőséget kapnak a fogyatékkal élő fiatalok és az általuk
játszható sportok.
Szabó László ismerteti, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kijelölt egy
kapcsolattartó személyt, így a jövőben hatékonyabb lehet az együttműködés a FODISZ és a
KLIK között.
Joó Attila ismerteti, hogy a FODISZ partnerként részt vesz egy V4-es pályázaton, melyet egy
szlovák egyesület nyújtott be nemzetközi Bocsa Kupa szervezésére. A FODISZ vállalta,
hogy koordinálja a magyar versenyzők részvételét a júniusi rendezvény kapcsán.
Toponári Gábor ismerteti, hogy a FODISZ saját jogon delegálhat (6 versenyző + 4 kísérő + 4
fő személyzet) résztvevőket az athéni Európai Diáksport Fesztiválra, atlétika sportágban. Az
elnökség javasolja, hogy a legeredményesebb diáksportolók és felkészítőik vegyenek majd
részt a júniusi eseményen.
Toponári Gábor ismereti, hogy a FODISZ a közel jövőben újabb három együttműködési
megállapodást ír alá. Dr. Kiss Gergely, háromszoros Olimpiai bajnok vízilabdázóval, a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel és egy háromoldalú megállapodást a Pető András
Főiskolával és a Pető Sportegyesülettel.
Szabó László 18.00-kor berekeszti az elnökségi ülést.
sk.
Szabó László
jegyzőkönyv hitelesítő
Budapest, 2015. február 25.
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