Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2014. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés)
Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), ovális
tárgyaló
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ elnökségi tagjai közül:
Szabó László, Toponáry Gábor, Tóth László, Árva János, Mihalcsik István, Szoboszlai Csaba
Valamint rajtuk kívül részt vett az elnökségi ülésen Varga Pál (FEB elnök, állandó
meghívott), Dechert Áron fejlesztési igazgató és Joó Attila jegyzőkönyvvezető.
Szabó László elnök megnyitotta az elnökségi ülést, ügyrendi megállapításokat tett, és
megállapította, hogy az elnökségi ülés az ülés kezdetekor határozatképes, hiszen a 7 elnökségi
tagból 6 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 6/2014 (V.13.) sz. határozata
Az elnökség 6 igen
jegyzőkönyvezetőnek.

szavazat
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szavazta

meg

Joó
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Ezek után Szabó László javaslatot tett jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth László és Toponáry
Gábor személyében, akik a megbízatást elfogadták.
A FODISZ elnökségének 7/2014 (V.13.) sz. határozata
Az elnökségi tagok egyhangúlag, 6 igen szavazattal választották jegyzőkönyv hitelesítőnek
Toponáry Gábort 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 8/2014 (V.13.) sz. határozata
Az elnökség 6 igen szavazat mellett szavazta meg a tervezett napirendi pontokat.
.
1. napirendi pont: 2014. évi Közgyűléssel kapcsolatos előkészítő döntések.
Toponáry Gábor ügyvezető elnök ismerteti, hogy a közgyűlésre szóló meghívók kiküldésre
kerültek elektronikus formában a tagszervezetek részére. Ismerteti a korábbi elnökségi
üléseken már tárgyalt, 2014. évi költségvetést, melyet elfogadásra javasolnak a közgyűlésen.
A közgyűlés további dokumentációját pedig a további napirendi pontokban tárgyalják.

2. napirendi pont: Az elnökség 2013. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolója.
Toponáry Gábor ismerteti a 2013. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. Szabó László
elnök elfogadásra javasolja a beszámolót, melyet az elnökség egyhangúlag elfogad.
A FODISZ elnökségének 9/2014 (V.13.) sz. határozata:
Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy a bemutatott 2013. évi szakmai és pénzügyi
beszámolót a közgyűlés elé terjesszék. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
3. napirendi pont: A FODISZ 2013. évi közhasznúsági jelentésének tárgyalása
Toponáry Gábor bemutatja a 2013. évi közhasznúsági jelentést, ismerteti annak főbb pontjait.
Szabó László elnök úr elfogadásra javasolja a 2013. évi közhasznúsági jelentést.
A FODISZ elnökségének 10/2014 (V.13.) sz. határozata:
Szabó László elnök elfogadásra javasolja, hogy a bemutatott 2013. évi közhasznúsági
jelentést a közgyűlés elé terjesszék, mely javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
4. napirendi pont: Egyebek
Toponári Gábor az egyebek pontban ismerteti a 2014. 05.22-25-i, zánkai országos döntővel
kapcsolatos további intézkedéseket, valamint a megyei tagszervezetek helyszínre történő
utazásával kapcsolatos fejleményeket. Az MNV. Zrt-vel történt megegyezés után minden
tagszervezet elküldte utas listáját, az egyeztetések pedig folyamatosan zajlanak a Volán
társaságok és a tagszervezetek között. Az Egyebek pontban határozat nem született.
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