Jegyzőkönyv
a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ)
2013. május 24-én megtartott küldöttközgyűléséről (a továbbiakban: közgyűlés)
A küldöttközgyűlés helyszíne: Zánka, Új Nemzedék Központ
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ küldöttei.
Szabó László elnök a Mandátumvizsgáló Bizottsággal egyeztetve megállapítja, hogy a
közgyűlés határozatképes, a 20 tagszervezetből 11 jelen van.
A küldöttgyűlés napirendi pontjai:
1. Ügyrendi javaslatok
2. Közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása
3. Költségvetés elfogadása
4. Egyebek
A napirendet a küldöttek egyhangúlag, 11 igen szavazat mellett elfogadták.

1. Ügyrendi javaslatok:
Szabó László jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Toponáry Gábort.
A küldöttek egyhangúlag, 11 igen szavazat mellett megválasztották Toponáry Gábort
jegyzőkönyvvezetőnek.
Saját magát és Tóth Lászlót javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A küldöttek egyhangúlag, 11 igen szavazat mellett megválasztották Tóth László és Szabó
László urakat a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2. napirendi pont, közhasznúsági jelentés tárgyalása, elfogadása
Toponáry Gábor ügyvezető elnök jelzi, hogy a közhasznúsági jelentést minden közgyűlési
tag időben megkapta.
Toponáry Gábor ismerteti a közgyűlés előtt a közhasznúsági jelentés tartalmát.
Szabó László elnök felkéri Varga Pált, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse
álláspontját. Varga Pál jelzi, hogy tartalmilag megfelel a közhasznúsági jelentés, és csak
formai hibákat találtak.

Szabó László szavazásra bocsájtja a közhasznúsági jelentés elfogadását azzal a kitétellel,
hogy az elnökség május 30-ig köteles módosítani, pontosítani a közhasznúsági jelentést, azt a
Felügyelő Bizottság számára eljuttatja, hogy május 31-én benyújthassa a bíróságra.
19.03-kor a szavazók száma 11-ről 12-re nőtt. 19.05-kor 12-ről 13-ra nőtt a szavazók száma
A FODISZ közgyűlésének 7/2013 (V.24.) sz. döntése:
A küldöttek egyhangúlag, 12 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadták el az elnök
javaslatát
3. napirendi pont: A FODISZ 2013/2014-es költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
Toponáry Gábor ismerteti a 2013/2014-es költségvetés egyes tételeit a közgyűlés számára a
melléklet táblázat alapján.
Szabó László kiegészíti az elhangzottakat: A költségvetés kialakításánál 3 fő szempont volt.
Elsőként szeretnénk stabilizálni a FODISZ központi működését. Másodszor szeretnénk
ösztönözni a megyei szervezetek munkáját a növekvő támogatással. A harmadik szempont
pedig az volt, hogy olyan elemeket tervezzünk a költségvetésbe, melyek lehetőséget, teret
adnak a különböző fejlesztési programok elindítására. Az elnökség egyhangú szavazással
fogadta el, hogy ezt a költségvetési konstrukciót terjesszük a közgyűlés elé.
Szabó László tájékoztatja a közgyűlést, hogy további 5.000.000 Ft támogatásra számít a
FODISZ a Sportért Felelős Államtitkárságától a Szekeres Pál helyettes államtitkár úrral
folytatott tárgyalások alapján.
Szabó László arra kéri a közgyűlés tagjait, hogy előbb a költségvetéssel kapcsolatos általános
észrevételeiket tegyék meg, és utána foglalkozzanak külön-külön az egyes sorokkal is, illetve
amennyiben van, úgy tegyék meg a tagok módosító javaslataikat.
A szavazás során előbb a módosító javaslatok kerülnek megszavazásra, és utána szavaznak a
2013/2014-es költségvetés elfogadásáról.
Bognár Miklós, a Baranya megyei tagszervezet elnöke arra kéri az elnökségi tagokat, hogy a
FODISZ tárgyaljon az egyes sérülés specifikumok országos sportszövetségeivel, hogy ők is
támogassák a megyei szervezeteket, mivel a megyei szervezetek nem csak a diák- és
szabadidősport területén működnek.
Tóth László elnökségi tag jelzi, hogy az ilyen tárgyalások alapját egy elkészített koncepció
jelenthetné, melyben ismertetnék a megyei szervezetek, hogy milyen stratégia szerint, milyen
módon használnák fel a támogatást.
Szabó László egyetért azzal, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell.
Barna Péter a költségvetési részleteknél jelzi, hogy örül neki, hogy végre nő a támogatás
összege, de a differenciálás szerinte ilyen mértékben nem mérvadó.

Szabó László ismerteti, hogy a megyék között 10.000.000 Ft-ot egységesen osztanak szét,
16.000.000 Ft-ot differenciáltan, és további 4.5000.000 Ft-ot innovatív fejlesztésekre.
Szabó László szavazásra bocsájtja a FODISZ 2013/2014-es költségvetését.
A FODISZ közgyűlésének 8/2013 (V.24.) sz. döntése:
A küldöttek 12 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadták a szövetség 2013/2014-es
költségvetését.
4. napirendi pont: Egyebek
Toponáry Gábor közgyűlési szinten szeretné megtárgyalni a Vas megyei tagszervezet
működési problémáit. Toponáry Gábor megkéri Leibinger Antalnét, mint a Vas megyei
tagszervezet képviselőjét, hogy ismertesse a helyzetet.
Leibinger Antalné ismerteti, hogy a korábban működő szövetség nem működött megfelelően,
a szombathelyi önkormányzat nem írta alá a székhely hozzájárulási engedélyt. A korábbi
vezetőség a Budapest Banknál nyitott egy számlát, mely alapján a bank 180.000 Ft-ot követel
a szövetségen. Most alapítani akarnak egy új szervezetet, de a korábbi félre tájékoztatások
miatt erre még nem került sor. Minden probléma ellenére a versenyek minden sportágban
lezajlottak az előző tanévben is.
Szabó László fontosnak tartja, hogy megismerték a problémát, és kéri Toponáry Gábort, hogy
javasoljon valamilyen megoldást.
Toponáry Gábor jelzi, hogy a Vas Megyei Speciális Sportszövetséget nem lehet megújítani,
és nem tudják támogatni a Vas megyei fogyatékosok diák- és szabadidősportját.
Tóth László elnökségi tag ismerteti, hogy amíg megalakul az új szövetség, addig egy
egyesületet a FODISZ gesztor szervezetként támogathat, és a FODISZ kezelné addig a Vas
megyei tagszervezet számára megítélt támogatásokat, viszont ehhez közgyűlési határozat
szükséges.
Szabó László javasolja az elhangzottak alapján, hogy a problémát kétfelé bontsák. Egyfelől
rövidtávú megoldást kell találni arra, hogy a Vas megyébe is eljusson a FODISZ támogatása,
hosszútávon pedig meg kell oldani, hogy a FODISZ-ban ismét tagszervezetként kapjon helyet
egy Vas megyei szervezet.
Szabó László szavazásra bocsájtja a Vas megyei problémát, és annak megoldását.
Szabó László megkéri a közgyűlést, hogy vegye tudomásul a Vas megyei tagszervezet
problémáját, és hatalmazza fel az elnökséget, hogy megtalálja rá a megoldást.
A FODISZ közgyűlésének 9/2013 (V.24.) sz. döntése:
A küldöttek 13 igen szavazat mellett elfogadták a szövetség Szabó László javaslatát.
Varga Pál a Felügyelő Bizottság munkáját ismerteti a közgyűlés számára. 2012.
decemberében a budapesti tagszervezettől kaptak egy levelet, melyet a FODISZ-szal
egyeztetve 2013. februárjában megválaszoltak, és azóta további fejlemények nem történtek az

ügyben. Továbbá Varga Pál jelzi, hogy idén kiemelten ellenőrzik az elnökségi ülések és
közgyűlések jegyzőkönyveit, és az ellenőrzés folyamatban van.
A beszámolót nem bocsájtották szavazásra.
Szabó László megköszönte minden szervezőnek a közgyűlés nevében, hogy segítették a
zánkai országos döntők megrendezését.
Szabó László ezek után, zárásképpen beszámolt az előző közgyűlés (2013.04.26.) óta eltelt
időszakról. Két elnökségi ülést tartottak, melyeken elsősorban a 2013.05.24-i közgyűlést
készítették elé. Volt egy megbeszélés az Oktatási Államtitkársággal, ahol arról tárgyaltak,
hogy a FODISZ működését hogyan tudják bemutatni az oktatási intézményeknek. Továbbá
jelezték, hogy tarthatatlan az állapot a pedagógusok tekintetében. A Zánkai Országos Döntők
2013.05.25-i eseményeire a Testnevelési Egyetem is kilátogat fizikai felmérés céljából.
Tájékoztató leveleket küldtek ki a partnerek felé a FODISZ-ban történt változásokkal
kapcsolatban. A Zánkai Országos Döntő előtt tartottak egy sajtótájékoztatót Szekeres Pál
Sportért Felelős Helyettes államtitkárral és Juhász Rolanddal, 76-szoros válogatott
labdarúgóval, aki vállalta, hogy a FODISZ arca lesz a jövőben. A Zánkai Országos Döntő
2013.05.25-i napján a Duna TV Akadálytalanul című műsora egésznap a helyszínen fog
forgatni. A Magyar Paralimpiai Bizottság felé történő elszámolások miatt 2013.05.25-én az
MPB képviselője is Zánkára érkezik, hogy egyeztessenek a megyei vezetőkkel az
elszámolásokkal kapcsolatosan.
Szabó László 20.19-kor lezárja a közgyűlést.
készítette: Toponáry Gábor
Budapest, 2013. május 24.
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