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Szám:     

Jegyzőkönyv 

rendkívüli elnökségi ülés megtartásáról 
 

Készült a dunaújvárosi Corner Kávéház és Hotel külön termében 2017. december 07-én 17 óra 00 perc 

kezdéssel az FMKSZ elnökségi ülésen elhangzottakról. 

 

Jelen vannak (jelenléti íven mellékelve): 

- Dobos Lajos – FMKSZ elnök 

- Németh Miklós – FMKSZ főtitkár 

- Orsó-Ferling Bernadett – elnökségi tag 

- Csőregi László – VB elnök 

- Barna József – JIÁB elnök 

- Pál Norbert – Felügyelő Bizottság Elnöke 

- Varga Kornélia – gazdasági munkatárs 

- Sánta Dóra – UP elnök 

 

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 hitelesítőjének Varga Kornéliát javasolja, melyet az elnökség 3:0 arányban 

elfogad. 

 

A kiküldött napirendet javasolja Dobos Lajos elfogadni:  

 

1. 2017. évi tevékenységről beszámoló (nem éves beszámoló) 

2. Pénzügyi helyzet ismertetése 

3. Üstökös Kupa beszámolása 

4. Elektronikus határozatok megerősítse  

5. Egyebek:  

 
Az elnökség 3:0 arányban a javaslatot elfogadja, így az ülés napirendje az alábbiak szerint alakul: 

 

1.) 2017. évi tevékenységről beszámoló (nem éves beszámoló) 
 

Dobos Lajos elnök elmondja, hogy az év a „régi” FMKSZ megszüntetéséről is szólt, mellyel sok 

adminisztratív akadályba ütköztük, mely leginkább az adószám NAV általi meghagyása miatt alakult. Az 

ügy bírósági része lezárult, de egy-két adminisztratív feladat még maradt, melyek folyamatban vannak. 

(Igazolni a Bank, és más szervezetek felé, hogy az „új” FMKSZ - hiába azonos az adószáma – nem a „régi” 

FMKSZ, és ellentétben azzal az „új” FMKSZ nem szűnt/szűnik meg, hanem prosperál.) Elmondja, hogy a 

kötelező cégkapu regisztráció során nevével voltak gondok, mert Dobos Lajosként szerepel sok helyen, 

pedig Dobos Lajos János, és ez is generált némi bürokratikus problémát. Ez az ügy is folyamatban. Az 

Üstökös Kupát jónak értékelte, de nem rentábilis (sokba került). Új csapat/csapatok érkeztek a Velence SE 

belépésével és ez üdvözlendő. Sok problémát lát az OGYB jegyzőkönyvek pontosságánál, és így az 

elszámolás az MKSZ felé is problémás. Ezért kell majd egy játékvezetői értekezletet tartani a tavaszi 

szezon előtt, ennek fontosságát a játékvezetőkben tudatosítani! Az elnökség a beszámolót 3:0 arányban 

elfogadta. 

 

2.) Pénzügyi helyzet ismertetése 

 

Varga Kornélia ismerteti a pénzügyi jelentést (melléklet). Lekötött eszközök egyenlege 6 millió forint, 

bankszámlán és a házi pénztárban is nagyságrendileg ennyi pénz van. A szövetség pénzügyi helyzete tehát 

stabil, mintegy 12,3 millió forint. Ehhez várható még az MKSZ által megszavazott 2 milliós támogatás. Az 

elnökség 3:0 arányban a beszámolót elfogadja. 
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3.) Üstökös Kupa beszámolása 

 

Csőregi László elmondja, hogy az Üstökös Kupa idén immár 13. alkalommal került megrendezésre 

városunkban. A nagyszámú jelentkezés miatt (117 csapat, sajnos 14 csapat nevezését nem tudtuk elfogadni 

mert nem fértek be a programba) , be kellett iktatni egy pótnapot is. A jelentkezési határidő lejártát 

követően, derült ki, hogy mind a lányoknál mind pedig a fiúknál az U14-es korosztályban nem volt 

elegendő jelentkező így ott nem került megrendezésre a verseny. A tornán 1412 gyerek kézilabdázott, 6655 

gól született. 24 játékvezető vezette a mérkőzéseket (277 mérkőzést). A torna ideje alatt 5 fős egészségügyi 

személyzet biztosította a gyors és szakszerű ellátás lehetőségét, szerencsére mindössze 1 sérülésnél kellett 

intézkedni A torna végeredménye a különböző korosztályokban a csatolt mellékletekben olvasható. Csőregi 

László külön köszönetét fejezte ki a segítségére lévő Sánta Dórának és Butty Andreának. Az elnökség a 

beszámolót 3:0 arányban elfogadta. 

 

4.) Elektronikus szavazások megerősítése 
 

- Móri KSC Martonvásári KSE-vel esedékes női és férfi mérkőzéseinek versenykiírással ellentétes 

átjelentésének engedélyezése  elnökség 3:0 arányban megerősíti 

 

5.) Egyebek 

 

a) rekortán pálya ügyében összehívott megbeszélés (SZC, rektor, LZS. igazgató, polgármesteri 

hivatal)  

 

Németh Miklós beszámol arról, hogy a megbeszélés lezajlott, a meghívottak a polgármesteri 

hivatal  részéről delegált alpolgármester kivételével részt vettek, mindenki elvi támogatásáról 

biztosította a pálya megépülését, de konkrétumok nem kerültek meghatározásra  az 

elnökség 3:0 arányban elfogadta a beszámolót 

 

b) VB díj kérdése  

 

a megyei mérkőzésekre delegált versenybírók díját a csapatok kötelesek fizetni, melyet az 

FMKSZ mint támogatást megtérít számukra  az elnökség 3:0 arányban elfogadta a 

javaslatot 

 

c) UP klub beszámolója  

 

Németh Mikós ismerteti, hogy 2017. november 25-26-án Dunaújvárosban került 

megrendezésre az MKSZ UP klubja. A rendezvény jól sikerült, bár a sportcsarnok foglaltsága 

miatt voltak logisztikai nehézségek, a rendezésért az FMKSZ 996e,-Ft díjat elszámolta, annak 

megérkezését várja  az elnökség 3:0 arányban elfogadta a beszámolót 

 
Dobos Lajos az Egyebek napirendi pont lezárást követően megköszöni mindenkinek a 2017. évben nyújtott 

tevékenységét. Pál Norbert és Tögl Tibor uraknak 30-30.000,-Ft vásárlási utalványt ad át munkájuk 

elismeréseként. Mindenkinek Boldog Karácsonyt és eredményekben gazda újesztendőt kíván. Az elnökségi 

ülést 18:15 perckor bezárja. 

 

Dunaújváros, 2017. december 07. 

                                    

     Varga Kornélia                           Németh Miklós 

 jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv-vezető 
 


