Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2017. április 13-án 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, Árva János, Barna Péter, Dechert Áron, Pósfai Gábor, Suba
Róbert, Szíver Krisztina, Tóth László
Valamint részt vett az elnökségi ülésen Bányásziné Lukács Margit FB elnök, Almási
Gyöngyvér és Kertész Tamás FB tagok, Koós-Lukács Tímea, kommunikációs igazgató,
Kapás Róbert országos versenyigazgató, Pavlics Tamás gazdasági igazgató és Joó Attila
irodavezető.
Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 16.17-kor, ügyrendi megállapításokat tett,
és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 9
elnökségi tagból 9 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 9/2017 (IV.13.) sz. határozata:
Az elnökség 9 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát
jegyzőkönyvezetőnek.
Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Barna Péter és Szíver
Krisztina személyében, akik a megbízatást elfogadták.
A FODISZ elnökségének 10/2017 (IV.13.) sz. határozata:
Az elnökségi tagok egyhangúlag, 9 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek
Barna Pétert és Szíver Krisztinát.
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 2.
napirendi pontnál döntés ne szülessen, valamint, hogy a 3. napirendi pont kerüljön le, helyette
pedig két napirendi pont kerüljön fel: Szabadidősport munkacsoport felállítása és
Versenysport munkacsoport felállítása. Ezek után Szabó László javaslatot tett a napirendi
pontok elfogadására a megjelölt módosítással.
A FODISZ elnökségének 11/2017 (IV.13.) sz. határozata:
Az elnökség 9 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.

Szabó László tájékoztatja az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak munkájáról az elnökséget.
Szabó László ismerteti, hogy találkozott dr. Solti Péterrel, a Klebelsberg Központ új
elnökével, akivel megegyeztek arról, hogy a két szervezet közötti megállapodás az
eddigieknek megfelelően folytatódik. Az együttműködés elősegítése érdekében a KK
tájékoztatja a központi tankerületeket is a FODISZ-szal kapcsolatos tevékenységekről. A
FODISZ-Vespa rendszerét a KK is használhatja adat lekérésre.
Ezt követően Toponári Gábor tájékoztatja a központi iroda tevékenységéről az elnökséget
prezentáció alapján.
Toponári Gábor ismerteti, hogy több pályázatíró céggel is tárgyaltak TOP-os pályázatok
kapcsán.
Szabó László elfogadásra javasolja a beszámolót.
A FODISZ elnökségének 12/2017 (IV.13) sz. határozata:
Az elnökség 9 igen szavazat mellett elfogadta a FODISZ Iroda és ügyvezetés tájékoztatóját a
két elnökségi ülés közötti munkáról.
1. napirendi pont: A 2017/2018-as tanév diákolimpiai versenynaptár elfogadása
A naptárat már a korábbi elnökségi ülésen is ismertette Toponári Gábor. Kapás Róbert
versenyigazgatót kérik, hogy a naptár legyen egységes szerkezetű, mindenki számára
közérthető. A naptárat május 1-ig fel kell tenni a FODISZ weboldalára.
Szabó László elfogadásra javasolja a 2017/2018-as tanév diákolimpiai versenynaptárát.
A FODISZ elnökségének 13/2017 (IV.13) sz. határozata:
Az elnökség 9 igen szavazat mellett elfogadja a 2017/2018-as tanév diákolimpiai
versenynaptárát.
2. napirendi pont: A Szövetség belső szabályzatainak tárgyalása
Toponári Gábor ismerteti a tervezett változásokat a FODISZ SZMSZ-ében, de mivel még
nincs teljesen kész, illetve egyéb szabályzatok módosítása is szükséges, így egy későbbi
elnökségi ülésen születik döntés a dokumentummal kapcsolatban.

3. napirendi pont: Szabadidősport munkacsoport felállítása
Toponári Gábor ismerteti, hogy a munkacsoport létrehozását a FODISZ középtávú
szabadidősport stratégiájának elkészítése, valamint a FODISZ – MSZSZ konzorciumi
megállapodás előkészítése, és a megállapodás alapját képező közös pályázati dokumentáció
összeállítása indokolja. (EFOP- 1.8.6.-17).
Toponári Gábor javasolja, hogy a munkacsoport tagjai Dechert Áron, Pavlics Tamás és Őrsi
Gábor legyenek.
Szabó László elfogadásra javasolja a szabadidősport munkacsoport felállítását.
A FODISZ elnökségének 14/2017 (IV.13.) sz. határozata:
Az elnökség 9 igen szavazat mellett elfogadja a szabadidősport munkacsoport felállítását.
4. napirendi pont: Versenysport munkacsoport felállítása
Toponári Gábor ismerteti, hogy munkacsoport létrehozását a Fogyatékosok Versenysport
Szövetsége létrehozása, alapszabályának megalkotása, a szervezeti és szakmai feladatainak
meghatározása, a folyamatot segítő jogi és sportszakmai munka valamint a szükséges
egyeztetések elvégzése indokolja.
Toponári Gábor javasolja, hogy az alábbiak szerint álljon fel a munkacsoport:
Toponári Gábor munkacsoport vezető
Tóth László
Nagy József
Dr. Koszorú István
MPBK képviselője
A FODISZ elnökségének 15/2017 (IV.13.) sz. határozata:
Az elnökség 9 igen szavazat mellett elfogadja a versenysport munkacsoport felállítását.

5. napirendi pont: Aktualitások
Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy dolgoznak a FODISZ új weboldalán. Szabó
László ezzel kapcsolatban kéri, hogy készüljön egy menetrend a honlap megújításával
kapcsolatban.
Szabó László kéri, hogy az Olimpiai Ötpróbával kapcsolatban a központi iroda tájékozódjon,
hogy mely versenyekbe és hogyan kapcsolódhatnak be fogyatékkal élők.
Szabó László 17.05-kor berekeszti az elnökségi ülést.

Barna Péter sk
jegyzőkönyv hitelesítő
Budapest, 2017. április 13.
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jegyzőkönyv vezető

Szíver Krisztina sk
jegyzőkönyv hitelesítő

