Jegyzőkönyv
A Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban:
FODISZ) 2013. március 25-én megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés)
Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), ovális
tárgyaló
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ elnökségi tagjai közül:
Toponáry Gábor, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István, Szendrei Istvánné, Szoboszlai
Csaba, Királyné Szabadkai Márta
Toponáry Gábor elnök megnyitotta az elnökségi ülést, ügyrendi megállapításokat tett, és
megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 11
elnökségi tagból 7 elnökségi tag van jelen.
Toponáry Gábor ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Dechert Áron koordinációs
igazgatót. Szavazásra tette fel, hogy az elnökség megválasztja-e Dechert Áront jegyzőkönyv
vezetőnek. Az elnökség 7 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Dechert Áront
jegyzőkönyvezetőnek.
Ezek után Toponáry Gábor felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth László és Szoboszlai
Csaba elnökségi tagokat, akik a megbízatást elfogadták. Az elnökségi tagok egyhangúlag, 7
igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Szoboszlai Csabát és Tóth Lászlót.
Toponáry Gábor elmondta, hogy három napirendi pontra tesz javaslatot, és 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. Az elnökség 7 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.
Toponáry Gábor elmondta még, hogy meghívott vendégként, de jövőbeni feladatai ellátása
szempontjából fontos teendői miatt Kővári László urat, valamint Szabó Lászlót.
.
1. napirendi pont: Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről.
Toponáry Gábor: beszámol róla, hogy sikeres országos zsinórlabda bajnokság került
megrendezésre 6 csapat részvételével, valamint egy regionális szintű fedett pályás
terematlétika bajnokság is lezajlott, és folynak az előkészületek az áprilisban, Gyöngyösön
megrendezendő Kapkodd a lábad országos bajnokságra. A szervezési előkészületek nagyon
jól állnak, minden szükséges szerződést megkötöttek.
A február 20-i elnökségi ülésen megtárgyaltak alapján megkezdték az egyeztetéseket az
egyes, sérülés specifikumokat képviselő sportszervezetekkel a májusi Zánkai Sportfesztivállal
kapcsolatban, hiszen a diák korosztály tekintetében „kinyitják” a rendezvényt és többek
között hallássérültek labdarúgó és atlétika országos bajnokságára, valamint látássérültek
csörgőlabda bemutatójára is sor kerül, és új sportágak is megjelennének a röplabda és tájfutás

képviseletében. A zánkai program még kiegészülne egy szabadidős projekttel, pénteken és
szombaton szabadidős tevékenységeket szerveznének a résztvevőknek.
Toponáry Gábor határozati javaslatot szeretne megszavaztatni a fentiek kapcsán, miszerint az
elnökség járuljon hozzá ahhoz, hogy konkrét együttműködési megállapodás szülessen április
10-ig az egyes sérülésspecifikumokat képviselő szövetségekkel, és egy koordinációs bizottság
is álljon fel a Zánkai Sportfesztivállal kapcsolatban. Toponáry Gábor Tóth László elnökségi
tagot kéri fel a bizottság vezetésére.
Határozati javaslat: Konkrét együttműködési megállapodás szülessen április 10-ig az egyes
sérülésspecifikumokat képviselő szövetségekkel, és egy koordinációs bizottság is álljon fel a
Zánkai Sportfesztivállal kapcsolatban, az együttműködési megállapodások előkészítése Tóth
László feladata.
A FODISZ elnökségének 6/2013 (III.25.) sz. határozata:
Szülessen konkrét együttműködési megállapodás az egyes sérülésspecifikumokat képviselő
szövetségekkel, a feladatokat koordináló bizottság vezetője pedig Tóth László elnökségi tag
legyen.
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
Toponáry Gábor folytatja az első napirendi pont tárgyalását. Jelzi, hogy a www.fodisz.hu
portállal kapcsolatban folyamatban van a megyei adminok képzése, informálása. Vannak
megoldandó feladatok, amelyek kapcsán múlt héten tárgyalt a honlapot készítő, fejlesztő és
üzemeltető Sportreakció Kft. munkatársaival a felmerülő hibák kijavításáról. Április 20-ig a
portálnak tökéletesen működnie kell, Zánkára már online módon kell nevezni.
Tájékoztatni szeretné továbbá az elnökséget a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a
FODISZ megyei szervezetek közötti támogatási szerződések aktuális helyzetéről. Az MPB
tájékoztatása szerint ameddig a megyei szervezetek nem számolnak el a 700 ezer forintos
támogatás előlegéről, az 525 ezer forintról, addig nem fogja senkinek továbbítani a 175 ezer
forintnyi fennmaradó összeget. Toponáry Gábor ismerteti a problémát, hogy erről senki nem
volt tájékoztatva, és a támogatási szerződésekben nincsen lefektetve az elszámolás és a
beszámoló pontos menete. Nagyon sok megyei szervezet van ezért pénzügyileg nehéz
helyzetben.
(Időközben megérkezett Cseh Zoltán elnökségi tag, így az elnökségi tagok száma 8 főre
bővült.)
A fentiekkel (is) kapcsolatban szeretne határozati javaslat formájában felhatalmazást kérni az
elnökségtől Toponáry Gábor, hogy egy levelet küldhessen a megyei vezetőknek, hogy
amelyik szövetség nem tett eleget az elszámolási kötelezettségeinek, azok számára nem
kerülhet sor a diáksport támogatások utalására.
Határozati javaslat: Levél írása a megyei szervezetek vezetőinek, hogy ameddig nem
számolnak el a diáksport pénzekkel, addig a diáksport támogatások második részlete nem
kerülhet utalásra.

A FODISZ elnökségének 7/2013 (III.25.) sz. határozata:
Levél írása a megyei szervezetek vezetői számára, melyben a FODISZ jelzi
tagszervezeteinek, hogy ameddig nem tudnak elszámolni a korábbi támogatásokkal, addig
nem tudnak újabb támogatásokat folyósítani számukra.
Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2. napirendi pont: Személyi változások bejelentése
Toponáry Gábor ismerteti a helyzetet, mely szerint már tavaly november óta folynak
egyeztetések arról, hogy szeretnék megerősíteni a szövetséget sportpolitikai szempontból,
hiszen az elmúlt időszak sportpolitikai történései alapján úgy ítélte meg, hogy a személye
esetlegesen gátja lehet a FODISZ jövőbeni fejlődésének, így több háttéregyeztetésnek
köszönhetően egyfelől felmerült potenciális elnöknek az EMMI Szociális Államtitkárság
helyettes államtitkára, Fülöp Attila, a másik jelölt a pozícióra pedig Szabó László. Toponáry
Gábor lemond elnöki tisztségéről, de elnökségi tagságát meg kívánja tartani. Jelzi, hogy
rendkívüli közgyűlés összehívása szükséges, ahol megtörténhet a tisztújítás.
A potenciális elnökjelöltek közül a Szabó Lászlóval folytatott egyeztetések alapján úgy ítélte
meg Toponáry Gábor, hogy amennyiben a küldöttek bizalmat szavaznának neki, úgy
hatékonyan tudná segíteni a FODISZ-t
(Közben Szabó László megérkezett.)
Szabó László rövid bemutatkozásában elmondja, hogy elsősorban kiterjedt
kapcsolatrendszerével, kommunikációs tanácsadásaival és jó érdekérvényesítő képességével
tudja segíteni a FODISZ működését. Jelzi, hogy a szakmai munkába nem kíván beleszólni,
mivel nem elég kompetens a témában.
Határozati javaslat: A FODISZ rendkívüli közgyűlésének időpontja 2013. április 26. 15.00
óra legyen, helyszíne: Magyar Sport Háza, a tervezett napirendi pontjai pedig: 1. napirendi
pont: a szövetség 2012-es közhasznúsági jelentésének elfogadása, 2. napirendi pont: a
szövetség alapszabályának tervezett módosításainak elfogadása, 3. napirendi pont: tisztújítás.
Toponáry Gábor jelzi, hogy bár a FODISZ alapszabálya alapvetően megfelelő, de a rendkívüli
közgyűlésen némi módosítást szeretnének javasolni a közgyűlésnek.
A FODISZ elnökségének 8/2013 (III.25.) sz. határozata:
A FODISZ rendkívüli közgyűlést tart 2013. április 26-án 15.00-kor a Magyar Sport Házában.
A tervezett napirendi pontok: 1. napirendi pont: a szövetség 2012-es közhasznúsági
jelentésének elfogadása, 2. napirendi pont: a szövetség alapszabályának tervezett
módosításainak elfogadása, 3. napirendi pont: tisztújítás.
Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. napirendi pont: Egyebek
Toponáry Gábor jelzi, hogy tekintettel arra, hogy a tisztújításhoz szükség van jelölő bizottság
megalakítására, hozzanak ezzel kapcsolatban határozati javaslatot. A jelölő bizottság
elnökének Toponáry Gábor Kővári Lászlót, tagjainak Bognár Miklóst, a Baranya megyei
tagszervezet elnökét, valamint Királyné Szabadkai Márti győri sportreferenst javasolja.
Határozati javaslat: az április 26-i tisztújító küldöttgyűlés kapcsán a jelölő bizottság elnöke
Kővári László, a bizottság tagjai pedig Bognár Miklós és Királyné Szabadkai Márta legyen.
A FODISZ elnökségének 9/2013 (III.25.) sz. határozata:
A FODISZ rendkívüli közgyűlésén a jelölő bizottság elnöke Kővári László, tagjai Bognár
Miklós és Királyné Szabadkai Márta lesz.
Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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