Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2014. február 26-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, Szoboszlai Csaba
Valamint részt vett az elnökségi ülésen Varga Pál (FEB elnök, állandó meghívott) és Joó
Attila jegyzőkönyvezető.
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 6 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.
A FODISZ elnökségének 1/2014 (II.26.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen
jegyzőkönyvezetőnek.

szavazat

mellett,

egyhangúlag

szavazta

meg

Joó

Attilát

Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó László és Toponáry
Gábor személyében, akik a megbízatást elfogadták.
A FODISZ elnökségének 2/2014 (II.26.) sz. határozata:
Az elnökségi tagok egyhangúlag, 6 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.
A FODISZ elnökségének 3/2014 (II.26.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.
.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a FODISZ pénzügyi helyzetéről
Toponáry Gábor ügyvezető elnök ismerteti, hogy jelenleg milyen stádiumban vannak a
kifizetések, az elszámolás a Magyar Olimpiai Bizottság felé, illetve, hogy a tagszervezetek az
éves szakmai és működési támogatás mekkora részét kapták meg, és mekkora részével
számoltak el a megkapott támogatásnak.

2. napirendi pont: 2014-es költségvetési terv
Toponáry Gábor bemutatta a 2014-es költségvetési tervet, melyet azonban további
egyeztetések céljából még nem javasolt véglegesítésre. (1. számú melléklet)
3. napirendi pont: 2014. évi versenynaptár összeállításának elvei
Toponáry Gábor javasolja egy szakértői stáb felállítását. A stáb feladata a versenynaptár
megfelelő összeállítása. Szabó László elnök javasolja, hogy legyen határidő a feladat mellé
rendelve. A versenynaptárnak, az elnökségi ülésen elhangzottak értelmében 2014. június 15ig el kell készülnie, valamint a versenynaptárat tartalmazó elektronikus és papír alapú
kiadványnak is el kell készülnie 2014. június 15-ig.
4. napirendi pont: FODISZ működésével kapcsolatos kérdések és döntések
Toponáry Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a megnövekedett feladat mennyiség
megfelelő ellátása érdekében a FODISZ új munkatársat fog alkalmazni Czifra Kinga
személyében. Az infrastruktúra fejlesztés érdekében pedig a már meglévő mellett egy újabb
irodát is bérel a FODISZ a Magyar Sport Házában. Toponáry Gábor tájékoztatja az
elnökséget, hogy a 2014-es költségvetésben van ezekre a beruházásokra elkülönítve keret.
5. napirendi pont: Szakmai irányelvek meghatározása
A FODISZ VESPA rendszerének bemutatására és a rendszer kezelése érdekében a FODISZ
Iroda road-show-t szervez, melynek keretében minden megyébe ellátogatnak, hogy
találkozzanak a megyei tagszervezet munkatársaival, a megyei oktatási intézményekkel és
médiumokkal.
6. napirendi pont: Aktualitások
Toponáry Gábor ismerteti a 2014. első félévi elnökségi ülések tervezett időpontjait (2. számú
melléklet). Szabó László javasolja, hogy a márciusi és áprilisi ülést vonják egybe. Az
elnökség egyhangúlag elfogadta a módosított elnökségi ülés tervet (3. számú melléklet)
A FODISZ elnökségének 4/2014 (II.26.) sz. határozata:
Szabó László elnök elfogadásra javasolja a módosított elnökségi ülésrendet (3. számú
melléklet), mely javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadott.
Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Toponáry Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy érkezett egy támogatási kérelem a BorsodAbaúj-Zemplén megyei tagszervezettől (4. számú melléklet). Mivel a B-A-Z megyei
tagszervezet nem részesült támogatásból szabadidősport területén, a FODISZ által kiírt
pályázaton, így Szabó László elfogadásra javasolja a 190.000 Ft-os támogatási igényt. Az
elnökség 1 ellen szavazattal elfogadta a támogatási kérelmet.

A FODISZ elnökségének 5/2014 (II.26.) sz. határozata:
Szabó László elnök elfogadásra javasolja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagszervezet
szabadidősport események megrendezésével kapcsolatban benyújtott támogatási kérelmét (4.
számú melléklet), mely javaslatot az elnökség egy ellen szavazattal elfogadott.
Szavazás: 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
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