Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2017. március 21-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, Tóth László, Árva János, Szoboszlai Csaba
Valamint részt vett az elnökségi ülésen Kapás Róbert országos versenyigazgató, Bányásziné
Lukács Margit FEB elnök, Pavlics Tamás gazdasági igazgató és Joó Attila irodavezető.
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 6
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 1/2017 (III.21.) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát
jegyzőkönyvezetőnek.
Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek saját maga és Tóth László
személyében, akik a megbízatást elfogadták.
A FODISZ elnökségének 2/2017 (III.21.) sz. határozata:
Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek
Szabó Lászlót és Tóth 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, illetve javasolja, hogy a 4.
napirendi pont kerüljön le. Ezek után Szabó László javaslatot tett a napirendi pontok
elfogadására a megjelölt módosítással.
A FODISZ elnökségének 3/2017 (III.21.) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.

Toponári Gábor ismerteti az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak munkájáról az elnökséget
a mellékelt prezentáció alapján.
Külön ismerteti, hogy a zsinórlabda és asztalitenisz versenyek kapcsán problémák merültek
fel.
Tóth László javasolja egy technikai, rendezői, logisztikai forgatókönyv összeállítását a
központi iroda által, melybe a lebonyolító csak a helyszínt és az időpontot írja be. Valamint
javasolja, hogy a speciális sportágakban (zsinórlabda, terematlétika, sorverseny) legyen
minden megyében 1 fő játékvezető a FODISZ által kiképezve.
Toponári Gábor ismerteti, hogy az atlétika országos döntő Nyíregyházán kerül megrendezésre
és egy nagyobb városi eseményhez kapcsolódik. A pénteki versenyek eredményhirdetésének
egy része szombaton délelőtt a Fő téren lesz, a szombati záró vacsora pedig a helyi
skanzenben lesz. Az utazás a zánkaihoz hasonlóan lesz, központi és a FODISZ fizeti.
Pavlics Tamás javasolja, hogy a jó kapcsolatokkal bíró városok önkormányzatával legyen
együttműködési megállapodása a FODISZ-nak.
Szabó László elfogadásra javasolja Toponári Gábor beszámolóját.
A FODISZ elnökségének 4/2017 (III.21) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ Iroda és ügyvezetés tájékoztatóját a
két elnökségi ülés közötti munkáról.
1. napirendi pont: Az elnökség 2016. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának
tárgyalása.
Szoboszlai Csaba nehezményezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos dokumentumok
későn kerültek kiküldésre.
Szabó László kéri, hogy a beszámolóban a 2017-es események is legyenek feltüntetve.
Szoboszlai Csaba azt kérdezi, hogy miért csökkent felére a diák létszám 2013 és 2017 között.
Szabó László javasolja, hogy az egyes diagramok mellett legyen magyarázat (sportszakmai és
kommunikációs).
Toponári Gábor ismerteti a pénzügyi beszámoló kapcsán, hogy a megyei tagszervezetek az
anyagi támogatás mellett számos térítésmentes segítséget is kapnak (jogász, weboldal,
telefon).
Szabó László elfogadásra javasolja a 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolót.
A FODISZ elnökségének 5/2017 (III.21) sz. határozata:
Az elnökség 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja a FODISZ Iroda és ügyvezetés
a beszámolót.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló
A beszámolót Bányásziné Lukács Margit, a Felügyelő Bizottság elnöke tartja, prezentáció
alapján.
Szabó László kéri, hogy a felmerült hiányosságokból (beszámoló felkerülése a birosag.hu
oldalra, közgyűlések és elnökségi ülések jegyzőkönyveinek megjelenítése a FODISZ
weboldalán) amiket lehet a közgyűlésig pótoljon a központi iroda.
Szabó László elfogadásra javasolja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
A FODISZ elnökségének 6/2017 (III.21) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
3. napirendi pont: 2017. évi szakmai és pénzügyi terv
Toponári Gábor ismerteti a 2017/2018. évi diáksport naptárat. A költségvetés főösszege
112.000.000 Ft.
Szoboszlai Csaba érdeklődik, hogy a korábban tervezett, a győri EYOF után tartandó
fogyatékkal élők nemzetközi sporttalálkozója hogyan áll.
Toponári Gábor ismerteti, hogy az EYOF szervezői és a magyar állam nem voltak
fogékonyak az ötletre, így sajnos idén nem kerül megvalósításra.
Szabó László elfogadásra javasolja a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet.
A FODISZ elnökségének 7/2017 (III.21.) sz. határozata:
Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadja a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet.
4. napirendi pont: Tisztújító közgyűlés előkészítése
Az elnökség felkéri a központi irodát a jelölt lista és a jelölést elfogadó nyilatkozatok
kiküldésére.
Szabó László kéri, hogy cseréljék fel a napirendi pontokat és a 2017. évi terveket a 2016. évi
beszámolót követően tárgyalják.
Szabó László kéri, hogy minden szavazás titkos szavazás legyen a tisztújítás kapcsán.
Szabó László kéri, hogy külön prezentáció készüljön az alapszabály tervezett módosításairól
és kéri, hogy a nem tisztázott kérdések miatt a holnapi napon elektronikus szavazással
hozzanak döntést az alapszabály tervezett módosításairól.

5. napirendi pont: Nemzetközi események
Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a Bocsa Tátra Kupa mellett idén újabb két
eseménnyel bővül a nemzetközi események sora, melyen részt vesz a FODISZ. 2017. június
7-10. között Brnóban egy nemzetközi ifjúsági sporttalálkozóra delegálja a FODISZ a magyar
csapatot, míg a Magyar Paralimpiai Bizottság a FODISZ-t kérte fel arra, hogy a Nemzetközi
Vakksakk Szövetség által szervezett világbajnokságra szervezze meg a magyar válogatott
részvételét.
Szabó László 17.28-kor berekeszti az elnökségi ülést.
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