
Jegyzőkönyv 

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

2015. május 20-án megtartott küldöttközgyűléséről (a továbbiakban: közgyűlés) 

 

A küldöttközgyűlés helyszíne: Zánka, Új Nemzedék Központ 

 

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

 

Szabó László levezető elnök a Mandátumvizsgáló Bizottsággal egyeztetve megállapítja, hogy 

a közgyűlés határozatképes, a 20 tagszervezetből 14 jelen van. 

 

A küldöttgyűlés napirendi pontjai: 

1. Illyés DSE tagfelvételének elfogadása  

2. Az elnökség 2014. évről szakmai és pénzügyi beszámolójának tárgyalása.  

3. A FODISZ 2014. évi közhasznúsági jelentésének tárgyalása 

4. A Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolója 

5. 2015. évi sportszakmai és költségvetési terv elfogadása 

6. Aktualitások 

A napirendet a küldöttek egyhangúlag, 11 igen szavazat mellett elfogadták. 

1. Ügyrendi javaslatok: 

 

Szabó László jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Joó Attilát. 

 

A küldöttek egyhangúlag, 14 igen szavazat mellett megválasztották Joó Attilát 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

Szabó László Szíver Krisztinát és Illés Tamást javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

A küldöttek egyhangúlag, 14 igen szavazat mellett megválasztották Szíver Krisztinát és Illés 

Tamást a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

1. napirendi pont:  Illyés DSE tagfelvételének elfogadása 

Toponári Gábor ügyvezető elnök ismerteti, hogy az elnökség egy feltétel teljesülése esetén 

fogadja el az Illyés DSE tagfelvételét. A feltétel, hogy az Illyés DSE alapszabályát módosítani 

szükséges az alábbiak szerint: 

Az alapszabályba bele kell foglalni, hogy az Illyés DSE, mint FODISZ tagszervezet, a 

FODISZ-szal együttműködve, annak felügyelete mellett, egész Nógrád megyére kiterjedően 

látja el sportszakmai feladatait a fogyatékosok sportja területén. 



A feltételt a FODISZ akkor veszi teljesültnek, ha az Illyés DSE bemutatja a módosított 

alapszabályt, valamint igazolja, hogy a módosított alapszabályt leadta az illetékes bíróság 

számára, hogy bejegyzésre kerüljön. 

Bognár Miklós közgyűlési tag jelzi, hogy célszerű lenne a felvétellel megvárni a Nógrád 

Megyei Sportbizottság kizárását. 

Szabó László elnök ismerteti, hogy a Nógrád Megyei Sportbizottság kizárására a mai 

közgyűlésen is sor kerülhet. 

Ács Lajos közgyűlési tag jelzi, hogy a kizárás csak valamilyen indokkal történhet. 

Toponári Gábor ügyvezető elnök ismerteti a közgyűléssel, hogy a FODISZ alapszabálya 

lehetővé teszi azon tag kizárását, aki már legalább egy éve nem fizet tagdíjat, a Nógrád 

Megyei Sportbizottság pedig már több mint egy éve nem fizetett tagdíjat a FODISZ-nak. 

Három közgyűlési tag elhagyta a termet, hogy részt vegyen a zánkai Országos Diákolimpiai 

Döntők technikai értekezletén. 

Szabó László megállapítja, hogy a közgyűlés továbbra is határozatképes 11 szavazóval. 

Szabó László javasolja, hogy a FODISZ közgyűlése zárja ki a tagok sorából a Nógrád 

Megyei Sportbizottságot. 

A FODISZ közgyűlésének 1/2015 (V.20.) sz. döntése: 

A küldöttek egyhangúlag, 11 igen szavazattal fogadták el a Nógrád Megyei Sportbizottság 

kizárását. 

Szabó László javasolja, hogy a fenti feltétel teljesülése esetén fogadják el az Illyés DSE 

tagfelvételi kérelmét. 

A FODISZ közgyűlésének 2/2015 (V.20.) sz. döntése: 

A küldöttek egyhangúlag, 11 igen szavazattal fogadták el az Illyés DSE tagfelvételi kérelmét 

azzal a feltétellel, hogy az Illyés DSE alapszabályba bele kell foglalni, hogy az Illyés DSE, 

mint FODISZ tagszervezet, a FODISZ-szal együttműködve, annak felügyelete mellett, egész 

Nógrád megyére kiterjedően látja el sportszakmai feladatait a fogyatékosok sportja területén. 

A feltétel pedig akkor teljesül, ha az Illyés DSE bemutatja a módosított alapszabályt, valamint 

igazolja, hogy a módosított alapszabályt leadta az illetékes bíróság számára, hogy 

bejegyzésre kerüljön. 

2. napirendi pont: Az elnökség 2014. évről szakmai és pénzügyi beszámolójának tárgyalása 

 

Szabó László ismerteti az elnökség 2014. évről szakmai és pénzügyi beszámolóját a 

közgyűlés részére korábban eljuttatott részletes, tételes beszámoló, valamint egy kivetített 

prezentáció alapján.  

Szabó László szavazásra bocsájtja a FODISZ 2014. évről szakmai és pénzügyi beszámolóját. 

 



A FODISZ közgyűlésének 3/2015 (V.20.) sz. döntése: 

A küldöttek 11 igen szavazattal elfogadták az elnökség 2014. évről szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

3. napirendi pont: A FODISZ 2014. évi közhasznúsági jelentésének tárgyalása. 

 

Toponári Gábor ismerteti a korábban kiküldött melléklet alapján a 2014. évi közhasznúsági 

beszámolót. 

 

Varga Pál, a Felügyelő Bizottság elnöke jelzi, hogy a végleges verziót későn kapták meg és 

két összeg hibásan szerepel benne. A 4. és 7. oldalon a teljes költés összege kisebb mint a 

közhasznú költések összege, ezeket az összegeket javítani kell.  

 

Szabó László szavazásra bocsájtja a FODISZ 2014. évi közhasznúsági jelentését. 

A FODISZ közgyűlésének 4/2015 (V.20.) sz. döntése: 

A küldöttek 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a FODISZ 2014. évi közhasznúsági 

beszámolóját a Varga Pál FEB elnök által javasolt módosításokkal. 

4. naprendi pont: Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolójának elfogadása 

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

közgyűlés számára a korábban leadott beszámoló alapján.  

Kérdés nem érkezett a beszámolóval kapcsolatban, így Szabó László szavazásra bocsájtja a 

Felügyelő Bizottság 2014. évi beszámolóját. 

A FODISZ közgyűlésének 5/2015 (V.20.) sz. döntése: 

A küldöttek 10 igen szavazattal, egy tartózkodással elfogadták a Felügyelő Bizottság 2014. évi 

beszámolóját. 

5. napirendi pont: 2015. évi sportszakmai és költségvetési terv elfogadása 

Szabó László ismerteti a korábban megküldött táblázatok, valamint egy kivetített prezentáció 

alapján a 2015. évi sportszakmai és költségvetési tervezetet. A költségvetés bevételi oldal 

tervezése reális. A Magyar Olimpiai Bizottsággal már folyamatban van a szerződés 

megkötése a 2015. évi támogatással kapcsolatban (90.000.000 Ft), mely összeg az alábbiak 

szerint áll össze: 

Működés: 19.000.000 Ft, Diáksport: 53.000.000 Ft, Szabadidősport: 18.000.000 Ft 

Szabó László, mivel kérdés nem érkezett, szavazásra bocsájtja a FODISZ 2015. évi 

sportszakmai és költségvetési tervét. 

A FODISZ közgyűlésének 6/2015 (V.20.) sz. döntése: 

A küldöttek 11 igen szavazattal elfogadták a 2015. évi sportszakmai terveket és a 

költségvetést. 

  



6. napirendi pont: Aktualitások 

Szoboszlai Csaba a budapesti tagszervezettel kapcsolatban kért tájékoztatást. 

Szabó László elnök úr tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy részt vett a Fogyatékkal Élők 

Budapesti Sportszövetségének (FÉBSSZ) elnökségi ülésén Toponári Gáborral, ahol arról 

tájékoztatták őket, hogy a 2015/2016-os tanévben meg tudják rendezni a Diákolimpiai 

versenyeket, de ehhez adatokat kérnek az előző tanévről. A FÉBSSZ nem szeretne Kerekes 

Bélával együtt dolgozni (eddig ő szervezete a Diákolimpiai versenyeket). Szabó László 

jelezte, hogy alapvetően a tagszervezetet szeretnék megbízni a Diákolimpiai versenyek 

lebonyolításával.  

Szíver Krisztina a Vas megyei helyzettel kapcsolatban kér tájékoztatást és jelzi, hogy ha 

nincs megoldás, akkor a Vas megyei fogyatékkal élő diákok a Zala megyei versenyeken részt 

vehetnek. 

Toponári Gábor megköszöni a felajánlást, de tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy 

szeptembertől megoldódik a Vas megyei probléma és ismét lesznek Diákolimpiai versenyek. 

Bognár Miklós jelzi, hogy a 2015. évben több verseny is ütközött keresztény ünnepekkel és 

kéri a szövetség vezetőit, hogy a következő versenynaptár kidolgozásakor vegyék ezt is 

figyelembe. 

További hozzászólások, kérdések nem érkeztek, így Szabó László 19.08-kor berekeszti a 

közgyűlést. 

 

Zánka, 2015. május 20. 

 

 

 

 

Joó Attila sk. Szabó László sk. 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

levezető elnök 

Szíver Krisztina sk. Illés Tamás sk. 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő 

 


