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Szám:     

Jegyzőkönyv 

rendkívüli elnökségi ülés megtartásáról 
 

Készült a Dunaújváros Városháza tér 1. (Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal) 805. számú irodájában 2017. 

március 22-én 17 óra 00 perc kezdéssel az FMKSZ elnökségi ülésen elhangzottakról. 

 

Jelen vannak (jelenléti íven mellékelve): 

- Dobos Lajos – FMKSZ elnök 

- Németh Miklós – FMKSZ főtitkár 

- Domak Béla – elnökségi tag 

 

Dobos Lajos köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az elnökség a jelen lévő 3 fővel határozat képes. 

Az elnök úr javasolja, hogy a jegyzőkönyvet vezesse Németh Miklós – ezt az elnökségi 3:0 arányban 

elfogad. A jegyzőkönyv hitelesítőjeként magát javasolja, melyet az elnökség 3:0 arányban elfogad. 

 

Dobos Lajos ismerteti, hogy az elnökségi ülés megtartására azért került sor, mert 2017. március 05-én 

16:00 órai kezdettel megrendezésre kerülő FTC II. - Dunaharaszti MTK NBII dél férfi felnőtt mérkőzésen 

játékvezetői feljelentés alapján az FMKSZ Fegyelmi Bizottsága elmarasztaló határozatot hozott Savon 

Joseval szemben. Ennek értelmében az elnökségi ülést két napirendi ponttal javasolja megtartani: 

 

1.) Savon Jose fegyelmi fellebbezése miatt II. fokú fegyelmi tárgyalás tartása 

2.) Egyebek 
 

Ez elnökség 3:0 arányban a napirendet elfogadja. 

 

Dobos Lajos javaslatot tesz, hogy jelen jegyzőkönyv mellé készüljön egy másik a II. fokú fegyelmi 

tárgyalás megtartásáról, mivel oda több külsős meghívott is érkezik, akik a tárgyalás után nyilvánvalóan 

elmennek, és a második napirendi pontot így nehéz lenne dokumentálni. A javaslatot az elnökség 3:0 

arányban elfogadja. 

 

1.) Savon Jose fegyelmi fellebbezése miatt II. fokú fegyelmi tárgyalás tartása 
 

A tárgyalás 17:30 perckor kezdődik, arról külön jegyzőkönyv készül, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi. 

 

2.) Egyebek 

 

2/a.) Németh Miklós ismerteti, hogy közeleg az éves közgyűlés ideje. Javasolja, hogy egyben tartsunk meg 

minden közgyűlést. Három téma van, amivel foglalkozni kell: 

- „régi” FMKSZ végelszámolásának kimondása 

- „új” FMKSZ éves beszámolójának megtartása 

- MKSZ küldöttgyűlésre – ami valamikor május közepén lesz – küldöttek megválasztása 

Javasolja, hogy a közgyűlést 2017. április 28-án megtartani Dunaújvárosban. Az elnökség 3:0 arányban 

elfogadja, hogy a közgyűlés a jelzett napon legyen. Megbízza Németh Miklóst a közgyűlés 

megszervezésében. 

 

2/b.) Domak Béla javaslatot tett a Pázmándi NKSE nevében Pánczél Barabás edző MKSZ általi 

elismerésének érdekében történő lobbi tevékenység kifejtésére, ill. FMKSZ általi javaslattételre. Az 

elnökség 3:0 arányban elfogadja, hogy az MKSZ felé készüljön egy javaslat Pánczél Barabás elismerésére. 

Az elnökség megbízza Németh Miklóst, hogy készítse el a javaslatot az MKSZ felé. 

 

2/c.) Németh Miklós javasolja, hogy a honlapot, az FMKSZ logóját, arculatát, és az ehhez kapcsolódó 

reprezentációs tárgyakat újítsa fel, készítesse el az elnökség, mivel erre most kellő forrás áll rendelkezésre. 
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Javasolja, hogy az új logó igazodjon az MKSZ új logójának, arculatának stílusához. Németh Miklós 

ismerteti, hogy bekért már a témában két árajánlatot, melyből az OM Designe által adott ajánlat volt az 

olcsóbb, így javasolja azt velük elkészíttetni. Az a pályázat még folyamatban van, tehát meg kell várni 

annak végét. Az elnökség a javaslatot 3:0 arányban elfogadja. Megbízza Németh Miklóst a projekt 

megszervezésével. 

 

Dobos Lajos az elnökségi ülést 18:40 perckor bezárja. 

 

Dunaújváros, 2017. március 22. 

                                       

Dobos Lajos                          Németh Miklós 
            FMKSZ elnök                       FMKSZ főtitkár 

       jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv-vezető 
 


