
Jegyzőkönyv 
 

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

2016. május 28-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) 

 

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

emeleti kocka tárgyaló 

 

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

 

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

 

Valamint részt vett az elnökségi ülésen Pavlics Tamás gazdasági igazgató, Bányásziné Lukács 

Margit FEB elnök és Joó Attila jegyzőkönyvezető. 

 

Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést 09.30-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 Attilát. Szavazásra tette fel, 

hogy az elnökség megválasztja-e Joó Attilát jegyzőkönyv vezetőnek.  

 

A FODISZ elnökségének 2/2016 (V.28.) 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 Toponári 

Gábor személyében, akik a megbízatást elfogadták.  

 

A FODISZ elnökségének 3/2016 (V.28.) sz. határozata: 

 

Az elnökségi tagok egyhangúlag, 5 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Árva Jánost és Toponári Gábort.  

 

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 4/2016 (V.28.) sz. határozata: 

 

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

  



1. napirendi pont: Tájékoztató a két elnökségi ülés közötti munkáról. 

 

Toponári Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a stratégiai partnerekkel (Magyar 

Olimpiai Bizottság, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) folyamatos a kapcsolat és 

több új partneri kapcsolat is kialakult az elmúlt időszakban (Nemzetközi Iskolai Sport 

Szövetség, sportági szakszövetségek tehetségprogram kapcsán – asztalitenisz, kosárlabda, 

vívás). 

 

Szabó László elfogadásra javasolja a beszámolót a két elnökségi ülés közötti időszakról. 

 

A FODISZ elnökségének 5/2016 (V.28.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a tájékoztatást a két elnökségi ülés közötti 

időszakról. 

 

 

2. napirendi pont: Az elnökség 2015. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolójának 

tárgyalása. 

 

Toponári Gábor ismerteti az elnökség 2015. évről szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját.  

 

Szabó László elfogadásra javasolja az elnökség 2015. évről szóló szakmai és pénzügyi 

beszámolóját. 

 

A FODISZ elnökségének 6/2016 (V.28.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a szakmai és pénzügyi beszámolót. 

 

3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság 2015. évről szóló jelentésének és 2016. évi 

munkatervének elfogadása. 

 

Bányásziné Lukács Margit FEB elnök ismerteti a 2015-ös beszámolót a mellékelt 

dokumentum alapján, valamint ismerteti a 2016. évi munkatervet. 

 

Szabó László elfogadásra javasolja a FEB 2015. évi beszámolóját és 2016. évi 

munkatervét. 

 

A FODISZ elnökségének 7/2016 (V.28.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a FEB 2015. évi beszámolóját és 2016. évi 

munkatervét. 

 

4. napirendi pont: 2016. évi sportszakmai és költségvetési tervek elfogadása. 

Toponári Gábor ismerteti az elnökséggel a 2016. évi sportszakmai és költségvetési terveket. 

Szabó László elfogadásra javasolja a 2016. évi sportszakmai és költségvetési terveket. 

 



A FODISZ elnökségének 8/2016 (V.28.) sz. határozata: 

Az elnökség 5 igen szavazat mellett elfogadta a 2016. évi sportszakmai és költségvetési 

terveket. 

5. napirendi pont: Aktualitások 

Toponári Gábor tájékoztatást az FMSZ-szel történő egyesülésről. Az eddigi tárgyalások 

alapján nem látja a lehetőségét az egyesülésnek, mivel az FMSZ vezetésének nem megfelelő 

a hozzáállása az előrelépéshez. 

 

Szabó László 10.58-kor berekeszti az elnökségi ülést. 

 

   

Toponári Gábor Joó Attila Árva János 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő 

 

Budapest, 2016. május 28. 


