
Jegyzőkönyv 
 

A Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: 

FODISZ) 2013. szeptember 23-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

Az elnökségi ülés helyszíne: Zánka, Új Nemzedék Központ 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ elnökségi tagjai közül:  

 

Szabó László, Toponáry Gábor, Várkonyi Attila, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István,  

 

Szabó László elnök köszöntötte az elnökségi tagokat, és megnyitotta az elnökségi ülést, 

ügyrendi megállapításokat tett, és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor 

határozatképes, hiszen a 7 elnökségi tagból 7 elnökségi tag van jelen.  

 

Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Dechert Áront. Szavazásra tette fel, 

hogy az elnökség megválasztja-e Dechert Áront jegyzőkönyv vezetőnek. Az elnökség 7 igen 

szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Dechert Áront jegyzőkönyvezetőnek.  

 

Ezek után felajánlotta, hogy egyrészről ő maga hitelesíti a jegyzőkönyvet, valamint felkérte 

még jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth Lászlót. Az elnökségi tagok egyhangúlag, 7 igen 

szavazat, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett 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, valamint hogy az elnökségi 

tagok elfogadják-e a tervezett napirendi pontokat. Az elnökség 7 igen szavazat mellett 

szavazta meg a tervezett napirendi pontokat. 

Az elfogadott napirendi pontok:  

 

1. A 2013. május 24-i közgyűléssel kapcsolatos feladatok egyeztetése 

. 

1. napirendi pont: A másnapi közgyűléssel kapcsolatos feladatok egyeztetése 

 

Toponáry Gábor ügyvezető elnök ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság elkészítette jelentését 

a közhasznúsági beszámolóról, valamint a 2013-2014-es költségvetést is 2013. május 24-én 

terjesztik elő elfogadásra a közgyűlés elé. 

 

Toponáry Gábor ismerteti az elkészült költségvetést és annak tételeit, melyek a korábban 

megbeszélteknek megfelelően készült el. 

 

Az elnökség megvitatta az egyes pontokat, majd Szabó László elnök szavazásra bocsájtotta a 

költségvetést, melyet az elnökség egyhangúlag megszavazott. 

 

A FODISZ elnökségének 16/2013(V.23.) sz. határozata: 

A FODISZ elnöksége elfogadta a 2013/2014-es költségvetést, melyet 2013. május 24-én a 

közgyűlés elé terjeszt. 



Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

Szabó László sk.                      Tóth László sk. 

                   jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2013. május 23. 

 


