
Jegyzőkönyv 

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

2014. május 22-én megtartott küldöttközgyűléséről (a továbbiakban: közgyűlés) 

 

A küldöttközgyűlés helyszíne: Zánka, Új Nemzedék Központ 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ küldöttei. 

 

Toponári Gábor levezető elnök a Mandátumvizsgáló Bizottsággal egyeztetve megállapítja, 

hogy a közgyűlés határozatképes, a 20 tagszervezetből 15 jelen van. 

 

A küldöttgyűlés napirendi pontjai: 

1. 2013. évi Elnökségi beszámoló elfogadása  

2. 2013. évi Gazdasági beszámoló elfogadása  

3. 2013. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása  

4. 2013. évi Felügyelő Bizottság beszámoló elfogadása  

5. 2014. évi költségvetés elfogadása 

A napirendet a küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett elfogadták. 

1. Ügyrendi javaslatok: 

 

Toponári Gábor jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Joó Attilát. 

 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett megválasztották Toponáry Gábort 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

Toponári Gábor Árva Jánost és Mihalcsik Istvánt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett megválasztották Árva János és Mihalcsik 

István urakat a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

1. napirendi pont: 2013. évi elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 

Toponári Gábor ügyvezető elnök ismerteti az elnökségi szakmai beszámolót. A szakmai 

beszámoló a Magyar Olimpiai Bizottság felé negyedévente küldendő szakmai beszámolókból 

állt össze. 2013-ban a diák- és szabadidősport mellett az utánpótlássport is bekerült a FODISZ 

rendszerébe. Költségvetési szempontból csonka év volt, de ennek ellenére minden kitűzött 

verseny megvalósításra került. Bognár Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja az elnökségi 

beszámolót követően kérte, hogy a versenyek időpontjait pontosítsák, mivel nem mindenhol a 

megfelelő időpont szerepelt. Valamint az elnökségi határozatok megfelelőbb 

kommunikációját is hiányolja. Toponári Gábor jelzi, hogy az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, 

benne a határozatokkal megtalálhatók a FODISZ weboldalán (www.fodisz.hu). 

http://www.fodisz.hu/


Toponári Gábor szavazásra bocsájtja az elnökségi szakmai beszámolót a Bognár Miklós által 

kért módosításokkal.  

A FODISZ közgyűlésének 1/2014 (V.22.) sz. döntése: 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazattal fogadták el az elnökségi szakmai beszámolót. 

 

2. napirendi pont: 2013. évi gazdasági beszámoló elfogadása 

 

Toponári Gábor ismerteti a 2013. évi gazdasági beszámolót a közgyűlés részére korábban 

eljuttatott részletes, tételes beszámoló alapján. Toponári Gábor jelzi, hogy a Magyar Olimpiai 

Bizottság által kötetett megállapodás értelmében az utófinanszírozás megkerülésére nincsen 

mód, de olyan megállapodásoknak köszönhetően, melyeket a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal vagy az MNV Zrt-vel kötött a FODISZ, a tagszervezetek kiadásai is jelentős 

mértékben csökkenek az utazás terén, így a sportszakmai célokra sikerült forrást 

felszabadítani. Mindezek ellenére továbbra is elsősorban az állami támogatásra támaszkodik a 

FODISZ, és a saját lábra álláshoz szükség van arra, hogy más források is megnyíljanak a 

FODISZ, valamint tagszervezetei előtt. 

Toponári Gábor szavazásra bocsájtja a FODISZ 2013. évi gazdasági beszámolóját. 

A FODISZ közgyűlésének 2/2014 (V.22.) sz. döntése: 

A küldöttek 15 igen szavazattal elfogadták a szövetség 2013. évi gazdasági beszámolóját. 

17.50-kor 10 perces technikai szünetet rendelt el a levezető elnök. A szünet alatt megérkezett 

Szabó László, a FODISZ elnöke, a közgyűlés tagjainak száma pedig 16-ra emelkedett. 

3. napirendi pont: 2013. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása. 

 

Toponári Gábor ismerteti a korábban kiküldött melléklet alapján a 2013. évi közhasznúsági 

beszámolót. Korábban több hibát is jelzett a Felügyelő Bizottság, de a jelentések alapján ezek 

a hibák javításra kerültek.  

A FODISZ közgyűlésének 3/2014 (V.22.) sz. döntése: 

A küldöttek 15 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadták a FODISZ 2013. évi 

közhasznúsági beszámolóját. 

4. naprendi pont: Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójának elfogadása 

Varga Pál a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság munkáját a 

közgyűlés számára a korábban leadott beszámoló alapján. A FEB 2 ülést tartott 2013-ban. 

Először Zánkán, majd Budapesten. A tájékoztatókat és határozatok előkészítését 

elektronikusan bonyolították le. Az elnök a FODISZ elnökségi üléseken rendszeresen részt 

vett. 

 

  



A FODISZ közgyűlésének 4/2014 (V.22.) sz. döntése: 

A küldöttek 16 igen szavazattal elfogadták a Felügyelő Bizottság 2013. évi közhasznúsági 

beszámolóját. 

5. napirendi pont: 2014. évi költségvetés elfogadása. 

Toponári Gábor ismerteti a korábban megküldött táblázat alapján a 2014. évi költségvetési 

tervezetet. A bevételi oldal tervezése reális. A Magyar Olimpiai Bizottsággal már 

folyamatban van a szerződés megkötése a 2014. évi támogatással kapcsolatban (89.000.000 

Ft), míg további kisebb bevételek érkeznek a Magyar Diáksport Szövetségtől (5.000.000 Ft), 

a Magyar Labdarúgó Szövetségtől (1.500.000 Ft), az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

(3.000.000 Ft) és olyan korábban megnyert pályázatokból, melyek finanszírozása 2014-ben 

történik (4.000.000 Ft, MOB-HSZE, NEA).  

Szabó László jelzi, hogy a támogatási javaslat 90.000.000 Ft volt a Magyar Olimpiai 

Bizottság felé. Összesen 5 szervezet kap állami támogatást a fogyatékosok sportjára. A 

FODISZ támogatása a tavalyihoz képest nőtt.  

A FODISZ közgyűlésének 5/2014 (V.22.) sz. döntése: 

A küldöttek 16 igen szavazattal elfogadták a 2014. évi költségvetést. 

Toponári Gábor megköszönte minden szervezőnek a közgyűlés nevében, hogy segítették a 

zánkai országos döntők megrendezését. A közgyűlést 18.36-kor zárták be. 

 

Zánka, 2014. május 22. 

 

 

 

 

Joó Attila sk Toponári Gábor sk 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

levezető elnök 

Mihalcsik István sk Árva János sk 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 


