Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2013. december 18-án 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:
Szabó László, Toponáry Gábor, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István
Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést, ügyrendi megállapításokat tett, és
megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 7 elnökségi
tagból 5 elnökségi tag van jelen.
Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Joó Attila irodavezetőt. Szavazásra
tette fel, hogy az elnökség megválasztja-e Joó Attilát jegyzőkönyv vezetőnek. Az elnökség 5
igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát jegyzőkönyvezetőnek.
Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó László és Toponáry
Gábor személyében, akik a megbízatást elfogadták. Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen
szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek Toponáry 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. Toponáry Gábor ügyvezető elnök
módosításra javasolta a napirendet, és az 1. napirendi pontot (Féléves beszámoló diák- és
szabadidősport szakmai feladatok megvalósulásáról) a soron következő, kibővített elnökségi
ülésen javasolja tárgyalni, tekintettel arra, hogy akkor a megyei tagszervezetek is jelen
lesznek. Továbbá Toponáry Gábor javasolja, hogy a 3. napirendi pontot (A 2014. évi
költségterv véglegesítése) is a következő elnökségi ülésen tárgyalják, mert még nem áll
rendelkezésre minden szükséges információ a döntéshez. Az elnökség 5 igen szavazat mellett
szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.
.
1. napirendi pont: Támogatási szerződések elszámolása
Toponáry Gábor ügyvezető elnök ismerteti, hogy jelenleg hány tagszervezet számolt el a
támogatással. A legnagyobb probléma, hogy amíg egy szervezet nem számol el, addig a többi
hiába számol el, a következő részletet nem kaphatja meg. Szabó László elnök úr javasolja,
hogy a központi iroda tájékoztassa a tagszervezeteket az elszámolás jelenlegi állapotáról, és a
felmerülő problémákról.
2. napirendi pont: Aktuális feladatok
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5.000.000 Ft támogatást ad a Szövetségnek, melyről a
Felügyelő Bizottság és az elnökség hivatalos tájékoztatást fog kapni.

Toponáry Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy 2013. december 20-ig le kell adni a szakmai
anyagot a Magyar Olimpiai Bizottság felé. A leadandó szakmai anyagot prezentálja az
elnökség felé.
A FODISZ elnökségének /2013 (XII.18.) sz. határozata:
Szabó László elnök elfogadásra javasolja a Magyar Olimpiai Bizottság felé leadandó szakmai
anyagot (1. számú melléklet), mely javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadott.
Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Toponáry Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
elküldte a Szövetséggel kötendő megállapodás tervezetét. A megállapodás tervezet
ismertetése után az elnökség az alábbi javaslatokat teszi a tervezet a módosítására:
Kerüljön bele a megállapodásba:
- az ingyenes tornaterem használat
- a pedagógusok és diákok eseményekre történő eljutásának támogatása (emelkedjenek
tanulmányi verseny rangjára a FODISZ diákolimpiai versenyei)
- A FODISZ diáksport eseménynaptárja, 1. számú mellékletként
A FODISZ elnökségének /2013 (XII.18.) sz. határozata:
Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy az elnökség által módosított megállapodás
tervezetet küldje el a központi iroda a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére, mely
javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadott.
Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Toponáry Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2013. december 18.

Szabó László
jegyzőkönyv hitelesítő

