Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2015. június 29-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, Szoboszlai Csaba, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István
(Szoboszlai Csaba később érkezett meg)
Valamint részt vett az elnökségi ülésen Dechert Áron fejlesztési igazgató, Pavlics Tamás
gazdasági igazgató, Varga Pál FEB elnök, Almási Gyöngyvér FEB tag és Joó Attila
jegyzőkönyvezető.
Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 15.10-kor, 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 Attilát. Szavazásra tette fel,
hogy az elnökség megválasztja-e Joó Attilát jegyzőkönyv vezetőnek.
A FODISZ elnökségének 22/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát
jegyzőkönyvezetőnek.
Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Toponári Gábor és Árva
János személyében, akik a megbízatást elfogadták.
A FODISZ elnökségének 23/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek
Toponári Gábort és Árva Jánost.
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 24/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.

1. napirendi pont: 2015/16 tanév diákolimpiai versenyrendszer működtetése, diáksport
versenyei és finanszírozási terve, kapcsolódó szabályzatok tervezete
Pavlics Tamás ismerteti a következő év elszámolási rendjét, illetve jelzi, hogy az előző évre
vonatkozó működési támogatással még két megye, Somogy és Hajdú-Bihar nem számoltak el.
Toponári Gábor ismerteti az elnökségi tagokkal a diáksport 2015/2016-os esemény naptárat
(regionális és országos versenyek), pénzügyi terveket, valamint az ezekkel kapcsolatos tudni
valókat.
Toponári Gábor ezt követően ismerteti a Versenyszabályzatot.
Szoboszlai Csaba kérdezi, hogy ki és mi alapján készítette el a dokumentumot.
Toponári Gábor ismerteti, hogy a dokumentum szakértők bevonásával készült az ő
koordinálása mellett az elnökség korábbi határozata alapján, ő pedig alkalmasnak találta arra a
dokumentumot, hogy az elnökség elé terjessze szakmai vitára.
Mihalcsik István jelzi, hogy a szavazáskor tartózkodni fog, mert nem volt ideje (vidéken
tartózkodás miatt) elolvasni a szabályzatot.
Szabó László elfogadásra javasolja a 2015-2016-os Versenyszabályzatot.
A FODISZ elnökségének 25-A/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Versenyszabályzatot.
Toponári Gábor ismerteti a Diákolimpiai Versenyrendszer tervezetét.
Mihalcsik István jelzi, hogy a kért dokumentumok nagy részét a megyei szervezetek biztosan
nem fogják tudni prezentálni a kért határidőig (augusztus 5.), mivel az iskolákban nem
dolgoznak.
Tóth László jelzi, hogy nem feltétlen kell minden dokumentumot augusztus elejéig bekérni,
csak azokat, melyek feltétlen szükségesek a Klebelsberg Intézményfenntartóval való
együttműködéshez.
Toponári Gábor ismerteti, hogy a költségvetés tervezete és a versenynaptár kell minden
megyétől augusztus 15-ig. A többi dokumentum beküldési határideje legyen augusztus 28.
Szoboszlai Csaba jelzi, hogy a dokumentumban ellentmondás van az úszással kapcsolatban
(van ahol kötelezően szerepel az úszás megtartása megyei szinten, van ahol pedig nem).
Tóth László javasolja, hogy az úszás versenykiírásába kerüljön be, hogy ahol nincs elég
gyerek, ott össze lehessen vonni más megye úszó versenyével a megyei versenyt.
Árva János jelzi, hogy az idei tapasztalatokból kiindulva nem biztos, hogy 2016-ban is
Zánkán kellene rendezni nagy Országos Döntőt (atlétika, labdarúgás, zsinórlabda).
Szabó László javasolja, hogy Zánka helyett kerüljön kérdőjel az országos versenynaptárba.
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A FODISZ elnökségének 25-B/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta a Diákolimpiai Versenyrendszerre vonatkozó
dokumentumot.
Toponári Gábor ismerteti a 2015. évi megyei diákolimpiai versenyek finanszírozási tervét.
Varga Pál kérdezi, hogy a megyei versenyigazgató kin keresztül kapja majd a fizetését.
Pavlics Tamás tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a versenyigazgatók személyére a megyék
tehetnek majd javaslatot, de az elnökségnek is el kell fogadnia a kiválasztott személyeket, a
pénzt pedig a megyén keresztül kapják meg.
Tóth László jelzi, hogy nem feltétlen szerencsés, hogy attól a szervtől kapja a pénzét a
versenyigazgató, akit ellenőriz.
Szabó László javasolja, hogy legyen a 2015/2016-os tanév egy próbája ennek a rendszernek.
Szoboszlai Csaba kérdezi, hogy lesznek-e ismét központi érmek.
Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy 2015/2016-ban a megyei versenyekre nem
készülnek központi érmek.
Szoboszlai Csaba kérdezi, hogy ebben az esetben lehet-e emelni a megyei versenyek
finanszírozását, mert növelni kell a létszámokat és ehhez több pénzre van szükség.
Toponári Gábor ismerteti, hogy a megyei versenyek finanszírozása a létszámoknak
megfelelően lett kikalkulálva és így sem lehet látni, hogy pontosan mire költik a versenyek
finanszírozására kapott pénzt a megyei szervezetek.
Almási Gyöngyvér jelzi, hogy mivel az a megye, ahol ő dolgozik kevesebb támogatást kap a
következő tanévre, így ő nem érdekelt abban, hogy növelje a sportolói létszámot.
Szabó László jelzi, hogy összességében nem csökkent a támogatás, hiszen a megyei
versenyigazgató 100.000 Ft-ja is ott fog megjelenni.
Tóth László szerint jelenleg nincs alapja ennek a vitának, muszáj valamilyen eredményt
produkálni, hogy növekedhessen a FODISZ és ezáltal a megyei versenyek finanszírozásának
támogatása.
Szabó László elfogadásra javasolja 2015. évi megyei diákolimpiai versenyek finanszírozási
tervét.
A FODISZ elnökségének 25-C/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta a 2015. évi megyei diákolimpiai versenyek
finanszírozási tervét.

Megye

Diáksport versenyek

Bács
Baranya
Békés
Borsod
Budapest
Csongrád
Fejér
Győr
Hajdú
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

850 000 Ft
850 000 Ft
950 000 Ft
750 000 Ft
1 050 000 Ft
850 000 Ft
650 000 Ft
700 000 Ft
1 000 000 Ft
650 000 Ft
1 000 000 Ft
650 000 Ft
800 000 Ft
750 000 Ft
900 000 Ft
700 000 Ft
650 000 Ft
500 000 Ft
800 000 Ft
850 000 Ft
15 900 000 Ft

Toponári Gábor felkéri Tóth Lászlót, hogy ismertesse a FODISZ Versenyek Rendezésének
Általános Szabályait és az Országos Versenyigazgató szerepét
Tóth László ismerteti az elnökséggel, hogy az Országos Versenyigazgató megjelenésével egy
felelősségre vonható személy kerülne be a rendszerbe.
Szabó László kéri, hogy előbb magáról az Általános Szabályzatról hozzanak döntést.
Szabó László elfogadásra javasolja FODISZ Versenyek Rendezésének Általános Szabályait.
A FODISZ elnökségének 25-D/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta FODISZ Versenyek Rendezésének Általános
Szabályait.
Szoboszlai Csaba kérdezi, hogy milyen költségekkel jár a versenyigazgató.
Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a különböző fogyatékossági ágak (mozgás,
látás, hallás, ért. fogy.) versenyigazgatóinak költsége 100.000 Ft/fő/év, ahogy a megyei
versenyigazgatónak. Az Országos Versenyigazgató még nem lett beköltségelve.
Szabó László elfogadásra javasolja a versenyigazgatóság létrehozását.
A FODISZ elnökségének 25-E/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta a versenyigazgatóság létrehozását.

2. napirendi pont: Tájékoztató a szabadidősport programok megvalósulásáról, a terület
gazdasági, pénzügyi teljesítéséről.
Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a 2014-es megyei szabadidősport
eseményekre adott támogatást mindenki megfelelően használta fel, minden tagszervezet
elszámolása rendben van.
3. napirendi pont: 2015 területi szabadidősport finanszírozási terve.
Toponári Gábor ismerteti a megyei szabadidősport finanszírozási tervét, mely az
együttműködési felhívás kapcsán beküldött dokumentumok alapján lett kialakítva.
Szabó László elfogadásra javasolja 2015 területi szabadidősport finanszírozási tervét.
A FODISZ elnökségének 26/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta 2015 területi szabadidősport finanszírozási
tervét.
Megye

Javaslat

Bács
Baranya
Békés
Borsod
Budapest
Csongrád
Fejér
Győr
Hajdú
Heves
Komárom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs
Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

600 000 Ft
660 000 Ft
470 000 Ft
600 000 Ft
700 000 Ft
620 000 Ft
660 000 Ft
500 000 Ft
660 000 Ft
660 000 Ft
660 000 Ft
660 000 Ft
350 000 Ft
640 000 Ft
660 000 Ft
660 000 Ft
640 000 Ft
300 000 Ft
640 000 Ft
660 000 Ft

Összesen

12 000 000 Ft

4. napirendi pont: a FODISZ 2015 évi gazdálkodási rendje
Pavlics Tamás tájékoztatja az elnökséget, hogy jött egy levél a Magyar Olimpiai Bizottságtól,
melyben jelzik, hogy ezen túl a megbízási szerződésekkel, sportszakmai célokra adott
támogatást szigorúbban ellenőrzik. A MOB tart egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban.
Szabó László kéri, hogy a FODISZ is tartson egy tájékoztatót ez alapján, de mivel sokan már
szabadságon vannak, ezért erre csak augusztusban kerülhet sor.
Szabó László elfogadásra javasolja a FODISZ 2015 évi gazdálkodási rendjét.
A FODISZ elnökségének 27-A/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ 2015 évi gazdálkodási rendjét.
Pavlics Tamás ismerteti a Varga Pál FEB elnök kérésére készült, a FODISZ telefonokkal
kapcsolatos helyzetértékelést. A most kidolgozott, új rendszer szerint a FODISZ minden
megyei tagszervezetnek, az elnökségi tagoknak, a menedzsment tagjainak biztosít egy SIMkártyát, más felhasználónak pedig csak elnökségi döntést követően adható ki SIM-kártya.
Tóth László jelzi, hogy aki vállalja, hogy magának fizeti ezen túl, az megtarthatja mostani
SIM-kártyáját.
Toponári Gábor javasolja, hogy a megyéknek nyilatkozniuk kelljen arról, hogy a jelenleg
kiadott plusz SIM-kártyákat a továbbiakban használni akarják-e.
Szabó László elfogadásra javasolja a FODISZ Telefon flottájának átalakítását az alábbiak
szerint:

a 2. melléklet szerint osztja el a FODISZ mobiltelefon-flottába tartozó SIM-kártyákat;

azoknak a 2. sz. melléklet szerinti kedvezményezetteknek, akik nem kívánnak élni a
mobiltelefon-használat lehetőségével, azokat erről nyilatkoztatja. A mobiltelefon használatot
lemondó kedvezményezettek részére más, helyettesítő juttatást, megváltást a FODISZ nem
fizet;

a FODISZ a kedvezményezetti kör részére korlátlan híváskezdeményezést és -fogadást
biztosít, azonban más mobiltelefonos szolgáltatást nem.

felhatalmazza az ügyvezető elnököt a határozat végrehajtására.
A FODISZ elnökségének 27-B/2015 (VI.29.) sz. határozata:
Az elnökség 6 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ Telefon flottájának átalakítását.
5. napirendi pont: Tájékoztató a zánkai diákolimpiai versenyről
Szabó László tájékoztatja az elnökséget, hogy egy dokumentum már kiküldésre került a
tagszervezetek részére és a menedzsment is tárgyalta a zánkai diákolimpiai döntőt.
Toponári Gábor úgy véli, hogy valóban át kell gondolni, hogy Zánkával mi legyen, eközben
pedig ismerteti a verseny teljes költségvetését.

Tóth László szerint tanulni kell az esetből és a következőre nagyon fel kell készülni.
Árva János jelzi, hogy megalázó volt a zánkai szállás minősége, valamint hogy hiába volt
üres az ebédlő, aki nem Zánkától kapta az ebédet nem engedték be.
Varga Pál jelzi, hogy a külső szállásokon adott étel rossz minőségű és kevés volt, a kollégái a
hazautazást is fontolóra vették.
Almási Gyöngyvér jelzi, hogy ha 2016-ban is Zánkán kerül megrendezésre az országos
döntő, akkor Tolna megye nem vesz részt rajta.
Szabó László szerint, ha minden rendben lett volna, akkor is el kellene gondolkodni a
váltáson.
Szabó László 16.55-kor berekeszti az elnökségi ülést.
sk.
Toponári Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
Budapest, 2015. június 29.

sk.
Joó Attila
jegyzőkönyv vezető

sk.
Árva János
jegyzőkönyv hitelesítő

