Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2016. május 28-án, 11.00-kor megtartott küldöttközgyűléséről (a továbbiakban: közgyűlés)
A küldöttközgyűlés helyszíne: Magyar Sport Háza, III. emeleti tárgyaló (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ küldöttei.
Szabó László levezető elnök a Mandátumvizsgáló Bizottsággal egyeztetve megállapítja, hogy
a közgyűlés határozatképes, a 19 tagszervezetből 13 jelen van.
A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

A napirendet a küldöttek egyhangúlag, 13 igen szavazat mellett elfogadták.
1. Ügyrendi javaslatok:
Szabó László jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Joó Attilát.
A küldöttek egyhangúlag, 13 igen szavazat mellett megválasztották Joó Attilát
jegyzőkönyvvezetőnek.
Szabó László Toponári Gábort és Árva Jánost javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A küldöttek egyhangúlag, 13 igen szavazat mellett megválasztották Toponári Gábort és Árva
János a jegyzőkönyv hitelesítésére.
1. napirendi pont: Az elnökség 2015. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadása
Toponári Gábor ügyvezető elnök ismerteti, hogy az elmúlt évben három szervezettel
folytattak komolyabb tárgyalásokat együttműködés kapcsán (SZGYF, FMSZ, KLIK), majd
ismerteti, hogy a megyei tagszervezetek (lásd: FODISZ beszámoló 2015.01.01-2015.12.31.).
Bács-Kiskun megyével azért nem került megkötésre a működési támogatás kapcsán a
szerződés, mert bár van jogi személy egyesület,de működése jelenleg nem megfelelő.
Szabó László javasolja, hogy a fogadják el a 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolót.
A FODISZ közgyűlésének 9/2016 (V.28.) sz. döntése:
A küldöttek egyhangúlag, 13 igen szavazattal fogadták el a 2015. évi szakmai és pénzügyi
beszámolót.
2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló jelentésének elfogadása

Bányásziné Lukács Margit ismerteti, hogy a Varga Pál korábbi FEB elnök által átadott
dokumentumokat áttekintették, 4 ellenőrzés volt 2015-ben. Az előre megszabott határidők
szerint tartották az ellenőrzéseket és kérik, hogy a FODISZ központi irodája és elnöksége
továbbra is minden kért dokumentumot bocsájtson rendelkezésükre, ahogy eddig is. A FEB
vizsgálata alapján a 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámoló rendben volt, azonban a 2015.
évi számviteli beszámolót még nem tudták áttekinteni, mert nem áll rendelkezésre. Kérik,
hogy a május 31-i határidőig készüljön el és kerüljön elküldésre a megfelelő ellenőrző szervek
felé. Ezen felül jelzik, hogy a szabályzatok részleges aktualizálása szükséges lesz a közel
jövőben
Szabó László szavazásra bocsájtja a Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló beszámolóját.
A FODISZ közgyűlésének 10/2016 (V.28.) sz. döntése:
A küldöttek 13 igen szavazattal elfogadták az Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló
beszámolóját.
3. napirendi pont: A FODISZ 2016. évi sportszakmai és költségvetési tervének elfogadása.
Toponári Gábor ismerteti a korábban kiküldött melléklet alapján a 2016. évi sportszakmai és
költségvetési tervet.
Szabó László szavazásra bocsájtja a FODISZ 2016. évi sportszakmai és költségvetési tervét.
A FODISZ közgyűlésének 11/2016 (V.28.) sz. döntése:
A küldöttek 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a FODISZ 2016. évi sportszakmai és
költségvetési tervét.
4. napirendi pont: Aktualitások
Toponári Gábor ismerteti, hogy a Fogyatékkal Élők Magyarországi Sportszervezeteinek
Szövetségével tárgyalásokat folytatnak a fogyatékkal élők versenysportja helyzetének
rendezésével kapcsolatban, illetve őszre terveznek egy konferenciát.
További hozzászólások, kérdések nem érkeztek, így Szabó László 12.1-kor berekeszti a
közgyűlést.
Budapest, 2016. május 28.
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