
A 2015 évi  közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.     

 

Szövetségünk 2003. novemberében alakult, 15 alapító szervezettel. Jogerőre 

2004. április 16-án emelkedett a bírósági bejegyzés. 

2015 évbe alapszabályt módosítottunk az  új civil törvénynek megfelelően, 

amely 2015 év július 31 napján emelkedett jogerőre. 

Szövetségünkben szinte minden fogyatékkal élők szervezetei képviseltetik 

magukat. 

A 2015 évi taglétszámunk 17 szervezet. 

 

A Szövetségünk honlapja ebben az évben a FODISZ honlapján jelent meg a 

megyei oldalon. A FODISZ megyei oldalunkon kulturális információk, 

versenykiírások pontosan jelennek meg. A honlap adta lehetőségek még nem 

teljesen kihasználtak. A Wespa rendszer / sportolói megyei adatbázis, verseny 

nevezések,  jelentések / elindítása 2015 év vége, valamint felkészülés a 2016 év 

aktív működtetésre. 

 

A TANAK 2015 évi megyei diákolimpia tavaszi és őszi versenyeit, valamint a 

regionális versenyt a szerződésben foglaltaknak megfelelően megrendeztük.  Az 

Országos Diákolimpiákon a kiírásoknak megfelelően részt vettünk. 

Szabadidős rendezvényeinket a szerződésben foglaltak szerint rendeztük meg. 

 

Fontosabb feladatok voltak: 

 

 Működés: 

 könyvelés, adótanácsadás, hivatalos beadandók elkészítése 

 megyei honlap működtetése 

 elnökségi tagok utazási költségeinek fedezete 

 irodaszerek, kis értékű informatikai eszközök, postai költségek 

 telefon költségek 

 FODISZ megbízásából az Országos ÉRTAK  kapkodd a lában 

sorverseny rendezési költségei fedezése külön szerződés alapján. 

 éves rendes beszámoló közgyűlés megtartása 

 rendkívüli közgyűlés összehívása alapszabály módosítása miatt. 

 TANAK megyei versenyek támogatása: 

 A FODISZ szerződésben meghatározottak alapján a megyei 

versenyek / atlétika, labdarúgás, asztalitenisz, úszás, zsinórlabda, 

kapkodd a lábad sorverseny, terematlétika / őszi-tavaszi 

versenyeinek megrendezése, jelentések, beszámolók elkészítése. A 

megyei csapatok országos diákolimpia döntőire történő nevezések 

elkészítése. 

 Beszámolók, jelentések, jegyzőkönyvek elkészítése, képek feltöltése, 

a megyei honlapra. 



 elszámolások elkészítése a FODISZ felé. 

 Szabadidős rendezvények: 

 Tatabányai, Kömlődi, Komáromi sportnapok megszervezése, 

megtartása a FODISZ szerződésnek megfelelően. 

 elszámolások, beszámolók  elkészítése a FODISZ felé 

 FODISZ – FÉKEMSZ fittnes programban való aktív részvétel 

megszervezése szerződésben foglaltak szerint, Tatabányai és  a Tatai 

iskolák bevonásával. Regisztrációk, beszámolók, képek elkészítése, 

elküldése a támogató felé. 

 Nemzetközi. 

 nemzetközi előkészítő tárgyaláson való részvétel az elnökség 2 tagja 

Németországban. 

 A hagyományos trinacionális találkozó, Németországi út -15 fő 

megszervezése. A résztvevők utazási feltételeinek megteremtése. 

 beszámolási kötelezettségek teljesítése. 
 


