
Jegyzőkönyv 
 

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

2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. 

emeleti kocka tárgyaló 

 

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

 

Szabó László, Toponáry Gábor, Tóth László, Árva János, Szoboszlai Csaba 

 

Valamint részt vett az elnökségi ülésen Dechert Áron fejlesztési igazgató és Joó Attila 

jegyzőkönyvezető. 

 

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 10.07-kor, ügyrendi megállapításokat tett, 

és megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 7 

elnökségi tagból 5 elnökségi tag van jelen.  

 

Szabó László ezek után javasolta jegyzőkönyv vezetőnek Joó Attila irodavezetőt. Szavazásra 

tette fel, hogy az elnökség megválasztja-e Joó Attilát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

A FODISZ elnökségének 11/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett, egyhangúlag szavazta meg Joó Attilát 

jegyzőkönyvezetőnek.   

 

Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Árva János és Tóth László 

személyében, akik a megbízatást elfogadták.  

 

A FODISZ elnökségének 12/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Árva Jánost 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.  

 

A FODISZ elnökségének 13/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.  

 

  



 1. napirendi pont: Tájékoztató az elmúlt időszak központi tevékenységéről 

 

Toponáry Gábor ügyvezető elnök a prezentáció (1. melléklet) szerinti pontokban ismerteti az 

előző elnökségi ülés óta eltelt időszak tevékenységeit, eredményeit. Toponáry Gábor 

megjegyzi, hogy a működési támogatások kapcsán több tagszervezet részéről még nem 

érkeztek be a jogszabályok alapján előírt dokumentumok, melyek hiányában nem tudnak 

szerződést kötni. Szoboszlai Csaba javasolja, hogy küldjön ki a központi iroda újabb levelet a 

hiánypótlással kapcsolatban. 

 

Szabó László elnök javasolja, hogy a kiküldött levelek mellett, azon tagszervezetekkel, akik 

megküldték a kért anyagokat, a FODISZ szerződjön le a működési támogatással kapcsolatban. 

 

A FODISZ elnökségének 14/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy a működési támogatásokhoz szükséges 

dokumentumok beküldéséről a FODISZ központi irodája küldjön ki felhívó levelet az érintett 

tagszervezetek számára, míg a szükséges dokumentumokat eddig beküldött tagszervezetekkel 

szerződjön le a FODISZ a működési támogatásra. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag 

elfogadta. 

 

 

2. napirendi pont: „FODISZ Jószolgálati Nagykövet” megbízólevél átadása 

 

Toponáry Gábor ismerteti magát a programot, valamint bemutatja az elnökség számára az 

első nagykövetet, Horváth Jánost, aki Kazahsztán irányába próbálja meg eredményesen 

támogatni a FODISZ programjait. Rajta kívül még Koltai Iván (Németország) és Pető Zsolt 

(Oroszország) ír alá hamarosan megbízó levelet, de az elnökség tagjaitól is várnak 

javaslatokat a nagykövetek személyére. 

 

A FODISZ elnökségének 15/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök javasolja, hogy az elnökség támogassa a „Jószolgáltati Nagykövet” 

Programot, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott. 

 

3. napirendi pont: 2014.év II. félév ülésterv 

 

Az előzetes terv kiküldésre került az ülés előtt. A témában végül nem született határozat, 

mivel nem volt minden érintett jelen. A javaslat, hogy október és december közepén kerüljön 

sor még 1-1 elnökségi ülésre 2014-ben. 

 

4. napirendi pont: 2014. évi Diákolimpia regionális és országos versenynaptár elfogadása 

 

Toponáry Gábor ismerteti a 2014. évi Diákolimpia regionális és országos versenynaptárát. 

 

A FODISZ elnökségének 16/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a 2014. évi Diákolimpia regionális és országos 

versenynaptárát, melyet az elnökség egyhangúlag elfogadott. 



5. napirendi pont: 2014. évi területi diáksport támogatások tervezte 

 

Toponáry Gábor elmondja, hogy a működési támogatásokhoz hasonlóan itt sem érkezett meg 

minden szükséges dokumentum a szerződés megkötéséhez a tagszervezetektől. Toponáry 

Gábor és Szabó László javasolja, hogy amely tagszervezetekkel lehet, szerződjön le a 

FODISZ az alábbiak szerint: 

- A támogatás összege a diáksport támogatási táblázat alapján (2. számú melléklet) 

- A támogatás összegének 80%-át kapja meg a tagszervezet előre, 20%-ot a beszámoló 

elfogadását követően. 

- A táblázatban szereplő összegekhez képest Borsod megye támogatását 30.000, 

Csongrád megye támogatását 40.000 Ft-tal növeljék meg. 

- Csak Veszprém megye nem kapja meg az általa igényelt teljes támogatást. Indoklás: 

Túl magas az egy főre jutó költség. 

- Azon tagszervezetek támogatása kapcsán, melyek még nem küldték meg a szükséges 

dokumentumokat, az elnökség a későbbiekben dönt, miután beérkeztek a 

dokumentumok. 

- A dokumentumok beküldéséről minden érintett tagszervezetnek felszólító levelet kell 

küldeni. 

 

A FODISZ elnökségének 17/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök elfogadásra javasolja a 2014. évi területi diáksport támogatást, az 

alábbiak szerint: 

- A támogatás összege a diáksport támogatási táblázat alapján (2. számú melléklet) 

- A támogatás összegének 80%-át kapja meg a tagszervezet előre, 20%-ot a beszámoló 

elfogadását követően. 

- A táblázatban szereplő összegekhez képest  Borsod megye támogatását 30.000, 

Csongrád megye támogatását 40.000 Ft-tal növeljék meg. 

- Csak Veszprém megye nem kapja meg az általa igényelt teljes támogatást. Indoklás: 

Túl magas az egy főre jutó költség. 

- Azon tagszervezetek támogatása kapcsán, melyek még nem küldték meg a szükséges 

dokumentumokat, az elnökség a későbbiekben dönt, miután beérkeztek a 

dokumentumok. 

- A dokumentumok beküldéséről minden érintett tagszervezetnek felszólító levelet kell 

küldeni. 

 

Az elnökség a 2014. évi területi diáksport támogatást egyhangúlag elfogadta. 

 

6. napirendi pont: Országos és területi szabadidősport események támogatási elveinek 

elfogadása 

 

Mivel kevés tagszervezet küldte el a bekért információkat a szabadidősport eseményekkel 

kapcsolatban, így határozat ezzel kapcsolatban nem született. 

 

A FODISZ elnökségének 18/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök javasolja, hogy a FODISZ központi iroda küldjön ki felszólító levelet 

azon tagszervezeteknek, akik még nem küldték el a bekért információkat a szabadidősport 

eseményekkel kapcsolatban. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 



7. napirendi pont: 2015. évi költségvetési és szakmai terv 

 

Toponáry Gábor ismerteti a 2015. évi költségvetést (3. számú melléklet). 

 

A FODISZ elnökségének 19/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök javasolja a költségvetés elfogadását, és azt, hogy a költségvetést mutassák 

be a MOB-FST következő ülésén. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

8. napirendi pont: FODISZ kitüntető díjak alapítása 

 

Toponáry Gábor ismerteti a díjak tervezetét (díjak nevei és a velük járó jutalom). Először 

2014. szeptember 19-én, a FODISZ Tanévnyitó Konferenciáján kerül sor díjak kiosztására. 

 

A FODISZ elnökségének 20/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök javasolja, hogy fogadják el a díjak tervezetét, valamint hogy a 

tagszervezetektől kérjék be a jelöltek listáját a 2014. szeptember 19-én átadandó díjak 

kapcsán. A díjazottakról pedig az elnökség elektronikus úton döntsön 2014. szeptember 15-

én. Az elnökség javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

  



9. napirendi pont: Egyebek 

 

Toponáry Gábor ismerteti a következő hónapok eseményeit. A Spar Maratonon idén is jelen 

lesz a FODISZ, illetve lesz Testnevelő Piknik is, de ennek időpontja még nem végleges. 

Toponáry Gábor egyeztetett a szolgáltatóval, mely cég a FODISZ regionális és országos 

versenyeire készítette az érmeket az előző tanévben. A cél, hogy mostantól a területi 

versenyeken is egységes érmeket osszanak ki a FODISZ Diákolimpia keretein belül. Az 

Egyebek pontban Szoboszlai Csaba elnökségi tag jelezte, hogy több projekt ötlete is lenne, 

melyeket röviden ismertetett. Szabó László elnök kérte, hogy küldjön az elnökségi tagoknak 

írásos összefoglalót a projektekről, hogy a következő elnökségi ülésen érdemben 

tárgyalhassák azokat. 

 

A FODISZ elnökségének 21/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Szabó László elnök javasolja, hogy egységesítsék az érmeket, melyeket a tagszervezetek a 

FODISZ-on keresztül kapnak meg beszerzési ár alatt, így a FODISZ ezzel a 

kezdeményezéssel is támogatja a tagszervezeteket. A javaslatot az elnökség egyhangúlag 

elfogadta. 

 

A FODISZ elnökségének 22/2014 (IX.6.) sz. határozata: 

 

Az érmek rendelése okán, az igények felmérése céljából Szabó László javasolja, hogy a 

központi iroda kérje be a tagszervezetektől, hogy hány darab éremre lenne szükségük és eddig 

egy évben mekkora összeget költöttek rá. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

sk. sk. sk. 

Árva János Joó Attila Tóth László 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2014. szeptember 6. 


