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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

amely felvételre került a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség „végelszámolás alatt” (cégj.sz.: 07-02-

0001078) végelszámolást lezáró közgyűléséről. 

 

A közgyűlés helye: 2400 Dunaújváros Balogh Ádám utca 16-18. Kiskohász étterem különterme 

 

A közgyűlés időpontja: 2017. április 28-án 17 óra 30 perckor 

 

A közgyűlés szervezője: Németh Miklós – FMKSZ főtitkár 

 

Tervezett napirend (meghívó szerint): 

I. A „régi” (cégj.sz.: 07-02-0001078) FMKSZ végelszámolásának lezárása, beszámoló, 

végelszámolói jelentés, vagyonfelosztási határozat, döntés a szervezet bírósági 

törléséről  (ea.: Dobos Lajos FMKSZ elnök) 

 

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív szerinti személyek (a mellékelt meghatalmazások és aláírási 

címpéldányok szerint). 

 

Dobos Lajos: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a „régi” Kézlabda Szövetség 21 tag 

egyesülete közül 14 egyesület, spotvállalkozás vezetője, vagy meghatalmazott képviselője van jelen, 

akik érvényes szavazati joggal rendelkeznek. Ismertette a napirendet, és javaslatot tett a levezető elnök 

választására, melyre Dobos Lajost javasolta. Megkérdezte a közgyűlést, hogy van-e más jelölt, és kérte 

hogy szavazzanak. 

 

Közgyűlés: A közgyűlés mást levezető elnöknek nem jelölt. A jelen lévő képviselők 14 igen, 0 nem 

ellenében Dobos Lajos sporttársat választották levezető elnöknek. 

 

Dobos Lajos levezető elnök: Javaslatot tett jegyzőkönyvvezető és egyben szavazatszámláló 

megválasztására, melyre Németh Miklóst jelölte, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyének 

megválasztására, melyre Csőregi László és Peseiné Varga Kornélia sporttársakat javasolta. Kérdésként 

fogalmazta meg, hogy van-e más jelölt ezen tisztségekre, és szavazásra kérte fel a képviselőket. 

 

Közgyűlés: A tisztségekre más jelölt nem volt. Először jegyzőkönyvvezetőnek és egyben 

szavazatszámlálónak 14 igen, 0 nem ellenében Németh Miklós sporttársat választották, majd 

ugyanilyen arányban Csőregi Lászlót és Peseiné Varga Kornéliát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A 

jelöltek vállalták a feladatot. 

 

Dobos Lajos: Ismertette a napirendeket és kérte, hogy azokat a meghívóban foglaltak szerint fogadja 

el a közgyűlés, egyben tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Pál Norbert Felügyelő Bizottsági elnök 

váratlan munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de nyilatkozatát megküldte, aminek 

ismertetésére felkérte Németh Miklós főtitkárt.  

 

Közgyűlés: A közgyűlés 14 igen, 0 nem ellenében a napirendet elfogadta. 

 

Németh Miklós: Ismertette, hogy az FMKSZ FEB a végelszámolási javaslatot és a Zárójelentést 

valamint a Végelszámolási zárómérleget megismert és azt teljes körűen elfogadta. 
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Dobos Lajos: Megköszönte a technikai rész gyors lebonyolítását, és mint az első napirend előadója 

ismertette, hogy a 2016. év tulajdonképpen a „régi” kézlabda szövetség végelszámolásáról szólt. Dr. 

Hanák Tamás ügyvéd közreműködésével bonyolította le a végelszámolást. A zárómérleg 0 forint, a 

Szövetség minden kötelezettségének eleget tett. A Székesfehérvári Törvényszék 2017. január 06-ai 

20.Pk.61.826/1995/31. számú végzésére a bíróság felhívására egyetlen hitelezői igény sem érkezett a 

közzétételtől számított 40 napon belül és azt követően sem. A Vagyonfelosztási Javaslat és 

Zárójelentés, valamint a zárómérleg ismertetése után (melléklet) Dobos Lajos kérte a jelenlévőket, 

hogy szavazzanak a 07-02-0001078 cégjegyzék számú Fejér Megyei Kézilabda Szövetség 

végelszámolásának kimondásáról. Dobos Lajos mint végelszámoló vállalja, hogy az iratanyag 

őrzéséről a Szövetség székhelyén gondoskodik. 

 

Közgyűlés: A közgyűlés nyílt szavazással szavaz, egyhangúan 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett 

meghozta az alábbi 1/2017.04.28. számú határozatot: 

 

A közgyűlés a 07-02-0001078 cégjegyzék számú Fejér Megyei Kézilabda Szövetség zárójelentést, az 

utolsó üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, a végelszámoló vagyonfelosztási 

javaslatát 14 igen 0 nem szavazattal elfogadja és jóváhagyja. Megállapítja, hogy a megszűnő 

szervezetnek felosztható vagyona nem maradt, így felosztható vagyonról rendelkezni nem kell. 

Közgyűlés kéri az illetékes törvényszéknél a szervezet törlését. A végelszámolást követő 

zárómérleggel lezárt iratanyagok elhelyezéséről és őrzéséről Dobos Lajos eddigi végelszámolót jelöli 

ki azzal, hogy amíg arra lehetőség van, úgy az iratokat díjmentesen a Szövetség volt székhelyén (2400 

Dunaújváros Városháza tér 1-3) őrzi.   
 

Dobos Lajos: Megköszönte a jelenlevők közreműködését és a közgyűlést 17 óra 40 perckor bezárta. 

 

A fenti határozatok meghozatala és nyilatkozatok elhangzása után a közgyűlés 17 óra 40 perckor 

bezárásra került.  

 

K.m.f. 

 

……………………………… 

Németh Miklós – főtitkár 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

…………………………    …………………………. 

   Peseiné Varga Kornélia             Csőregi László 

               jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


