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JEGYZOKOI{YV

amely felvételre került a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (cégj.sz.: 01-07-0000019/7.) éves rendes
közgyűlésének megtar1ásáról.

A gyűlés helye: 2400 Dunaújváros Balogh Áaam utca 16-l8. Kiskohász étterem különterme

A gyűlés időpontja: 2017. ápri|is 28-án 17 óra 40 perckor

A gyűlés szeivezője: Németh Miklós - FMKSZ főtitkár

Tervezett napirend (meghívó szerint):
I. A ,,régi'' (cégi.sz.: 07-02-0001078) FMKSZ végelszámolásának kimondása (ea.: Dobos

Lajos FMKSZ elnök)
I|. Az ''új'' (cégi.sz.: 01-07-0000019/7) FMKSZ elnökségének beszámolója a 2016. évi

tevékenységrő|, gazdá|kodásról, szakmai munkáról (ea.: Dobos Lajos FMKSZ elnök)
III. Az MKSZ 2016. május 20-án megtartásra kerülő küldöttgyűlésére a küldöttek

megválasztása (ea: Pál Norbert FEN elnök)
IV. KüIdöttválasztás az MKSZ 2017. májusában megtartandó küldiittgyűlésre (ea.: Németh

Miktós FMKSZ főtitkár
V. Egyebek

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti ív szerinti személyek (a mellékelt meghatalmazások és aláírási
címpé1dányok szerint).

Németh Miklós főtitkár: Köszöntötte a megjelenteket.

Dobos Lajos: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a 23 tagegyesület, spor1vállalkozás
közül 17 egyesülettől, sportvállalkozástól vannakjelen, akik érvényes szavazatijoggal rendelkeznek.
Ismer1ette a napirendet, és javaslatot tett a levezető elnök választására, melyre Dobos Lajost javasolta.
Megkérdezte a közgyűlést, hogy van-e más jelölt, és kér1e hogy szayazzanak.

KözgyűIés: A közgyűlés mást levezető elnökneknem jelölt. A jelen lévő képviselők 17 igen,0 nem
ellenében Dobos Lajos sporttársat válasáották levezető elnöknek.

Dobos Lajos levezető elnök: Javaslatot tett jegyzőkönyvvezető megválasztására' melyre Németh
Miklóst jelölte, illetve a jegyzőkönyv hitelesítők személyének megválaszÍására, melyre Csőregi Lász|ő
és Peseiné Varga Kornélia spor1tarsakat javasolta. Kérdésként fogaimazta meg, hogy van-e más jelölt
ezen tisztségekre, és szavazásrakérte fel a képviselőket.

Közgyűlés: A közgyűlés mást egyik tisáségre sem jelölt. Először jegyzőkönyr,vezetőnek i7 igen' 0
nem ellenében Németh Miklós spotttársat 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 tát1ékoztaÍta a jelen lévőket, hogy Pál Norbert Felügyelo Bizottsági elnök
váratlan munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de beszámolóját megküldte, aminek
ismertetésére felkérte Németh Miklós főtitkáft .

Közgyűlés: A közgyűlés i7 igen, 0 nem ellenében a napirendet elfogadta.



Dobos Lajos: Megköszönte a technikai rész gyors lebonyolítását, és mint az I. napirend előadója
ismertette, hogy a ,,régi'' kézilabda szövetség végelszámolásra került. A vagyona _ tárgyi és pénzügyi

-tulajdonképpen aZ,'új'' FMKSZ vagyonát képezi. A régi szövetség, támogatás címen mintegy 1,2
millió forintot adott át az u1kézilabda szövetségnek. A régi szövetség lezárása folyamatos, a NAV és
egyéb közigazgatási hatóságokon még át kell menjen. Ebben segítségünkre van Dr. Hanák Tamás.

Közgyűlés: A közgyűlés 17 igen, 0 nem ellenében a beszámolót elfogadta'

Dobos Lajos: A II. napirendi pontként ismertette az uj FMKSZ a 2016. évi tevékenységről,
gazdálkodásról és szakmai munkáról szóló beszámolóját. Mindenkinek kinyomtatva rendelkezésére
á||t az anyag, mely jelen jegyzőkönyv I. számu mellékletét képezi. Az elhangzoltak időrendben,
címszavakban:

- megköszcinte mindegyik bizottság tevékenységét, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottsági
elnökök beszámoiói szintén rendelkezésre állnak (2. melléklet), mindenki elolvashada

- ismertette a fegyelmi fellebbezések tárgyalásainak döntéseit
- elmondta, hogy a Szövetség gazdálkodása stabil jelenleg, 1l,2 millió forinttal

gazdálkodhatunk
- beszélt a TAo ügyekről, ismertette hogy 8,5 millió forintot gyűjtött volna a Szövetség, de egy

nappal a határidő e|őtt az MKSZ ezt nem tudta befogadni (megtelt a keret)
- elmondta, hogy a női bajnokság zajlik, a férfi bajnokság továbbra is Veszprém megyével

KOZOS

- elmondta, hogy aZ MKSZ részéről újabb felkérés érkezett aZ edzőtovábbképzés
megszervezésére, melynek rendezésére az eddig is kiválóan tevékenykedő Pók Ferencet kérte
fel

- beszélt a JB irányáb a azMKSZ részéről érkező kihívásokról
- aZ éppen zajló j átékvezető tanfolyamról

Tögl Tibor FB elnök: E'imondta, hogy nehéz dolguk volt, mert soha senki nem jön el atárgyalásiakra,
majd ,,mindent'' meg akarnak fellebbezni. Elmondta' hogy a játékvezető jelentések SokSZor nagyon
sablonosak, nehéz belőlük dolgozni. Különösen igaz volt ez a Savon ügyben, és kevesli hogy Savon a
május 3 1-ig tör1énő eltiltás helyett csak március 3 1 -ig tör1énő eltiltást kapott.

Dobos Lajos: Megköszönte és méltatta a FB munkáját. Savon üggyel kapcsolatban elmondta, hogy az
eilenfél edzője sem erősítette meg a játékvezetői jelentést, sőtazt cáfolta' A játékvezetők sem voltaaz
utó lag felkért j elentése ikben egybehangzóak.

Pók Ferenc: E'lmondta, hogy sokszor nagyon messziről (Tolna- i11. Veszprém megye) érkezik
játéWezető' ami az útiköltségek rniatt terhet ró a csapatokra. Lehetne erre a küldésénél figyelni.

Dobos Lajos: Felkéri Babiczky Tibort' hogy válaszolja meg a kérdést.

Babiczky Tibor: Elmondja, hogy sajnos kevés a játékvezető, ezen dolgoznak lassan befejeződik egy
újabb tanfolyam. Elmondta' hogy nem lehet tút nagy a plusz költség, kb. 20-30e forint. Igyekeznek
figyelni a küldésnél, de mivel igen kevés a játékvezető ez nagyon nehéz. Ha a friss játékvezetők
végeznek kicsit konnyebb lesz a dolog.

Németh Miklós: Javasolta, hogy amelyik egyesületnek ilyen jellegű problémája van nyújtson be
kérelmet az elnökségnek, és biztosan lesz lehetőség a kompenzálásra.

Dobos Lajos: Megerősítette Németh Miklós javaslatát, elmondta hogy volt már hasonlóra pétda a férfi
bajnokság utazást költségeivel kapcsolatban, aÍra iS ta\áIt az elnökség megoldást. A beszámoló végén
kérte a közgyűlés tagiait, ill. a jelenlévőket, hogy bárkiben bármilyen kérdés felmerült tegye fel,
egyben kérte Németh Miklóst, hogy ismertesse a FeB elnök beszámolóját, majd az követően - ha
továbbra sincs kérdés -, javasolta a beszámoló elfogadását.

Németh Miklós: A III. napirendi pontban felolvasta Pál Norbert 2011. ápri|ls 20-án eIkészített FeB
beszámolóját (egyzőkönyv 3. számú melléklete), sajnálatát fejezte ki, hogy Pál Norbert nem tudott
e1jönni.



Közgyűlés: A közgyűlés 17 igen, 0 nem ellenében a beszámolót elfogadta.

Németh Miklós: A IV. napirendi pontban elmondta, hogy 2017. május 19-én \esz az MKSZ
küldöttgyűlés, melyre 5 fő küldöttet és 1 fő pótküldöttet kell választanunk, lehetőleg olyan
személyeket jelöljenek az egyesületek akik el is tudnak menni. Mivel nem érkezik semelyik
egyesülettől jelölés Dobos Lajos javaslatot tett, hogy a tavalyi küldötteket válasszuk meg, ha ráérnek
Ezek nevesítve: Gyöngyösi János (Rácalmás SE), Dobos Lajos (Mar1onvásári KSE)' Barná József
(Soponya SE), Németh Miklós (Ercsi SE), Domak BéIa (Pazmánd SE). A pótküldött pedig legyen
orsó-Ferling Bernadett (DKKA III. megyei csapata jogán). Kérte a közgyűlést, hogy akinek van
jelöltje a fentiek mellé, akkor mondja és felvesszük őket a listára. Mást a közgyűlés nem jelölt.

Németh Miklós: E'lmondta, hogy amennyiben nem lesz másik jelölt, tehát annyi marad amennyi hely
van, akkor nem szükséges titkos szavazásttartani.

Dobos Lajos: Szavazásra hílta fel a jelen lévoket, hogy megválasztják-e küldöttnek Dobos Lajost?

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Dobos Lajost 17 igen és 0 nem szavazatta| a közgyűlés
kü l d öttne k v áIas ztoIta.

Dobos Lajos: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e küldöttnek Barna József
urat?

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Barna Józsefet 17 igen és 0 nem szavazattal a közgyűlés
küldöttnek v á| asztotta.

Dobos Lajos: Szavazásra hívta fel a jelen lévőket' hogy megválaszdák-e küldöttnek Németh Miklós
urat?

KözgyűIés: Nyílt szavazással szavaz és Németh Miklóst a közgyűlés 17 igen és 0 nem szavazatÍal
küldöttnek választotta.

Dobos Lajos: Szavazásra hílta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e küldöttnek Gyöngyösi János
urat?

Közgyűlés: Nyílt szavazássalszavaz és Gyöngyösi Jánost 17 igen és 0 nem szavazatÍala közgyűlés
kü ld öttn ek v áIasztotta.

Dobos Lajos: Szavazásra hívta fet a jelen lévőket, hogy megválasztják_e küidottnek Domak Béla
urat?

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és Domak Bélát 17 igen és 0 nem szavazattal a közgyűlés
küldöttnek választotta.

Dobos Lajos: Szavazásra hí\,ta fel a jelen lévőket, hogy megválasztják-e pótkiildöttnek orsó-Ferling
Bernadett asszonyt?

Közgyűlés: Nyílt szavazással szavaz és orsó-Ferling Bernadettet 17 igen és 0 nem szavazattal a
közgyű1és pótküldöttnek vál asztotta.

Dobos Lajos: Megköszönte a közgyűlés szavazását a küldötteknek jó munkát kívánt.

Németh Miklós: Táiéko^atta a küldötteket, hogy megyei csapatrrktól be kell szerezniük a megbíző
leveleket, melyekre a mintát emailben kiküidi majd.

Dobos Lajos: Az Egyebek napirendi pontban elmondta, hogy több javaslat érkezett a megyei
utánpótlás bajnoksággal kapcsolatban, amit nagyon nehéz beillesZeni a Gyermekbajnokság, oSB,
Kisiskolás bajnokság versenynaptárába. Ene csak kupa rendszerű lebonyolításban iát lehetőséget, de
ott is nagyon nehéz. Több csapat is jelezte, hogy érdekli az utánpőtlás bajnokság (DAC, Etyek,
Martonvásár)



Németh Miklós: Az Egyebek napirendi pontban segítséget kért első Sorban Szemenyei István DKKA
elnöktől, hogy segítsen a DUE kancellárjával egy találkozót összehozni, annak érdekében, hogy a

Lórántffy Zsuzsanna Szakgimnázium 300 méteres salakos futópályája átalakulhasson egy 4 pályás,
400 méteres rekortán futópályává. Ha ez megtörténne, akkor rengeteg MKSZ játékvezetői
továbbképzést tudnánk itt tat1ani, ami mindenkinek csak pozitív eredménnyel szoigálna.

Dobos Lajos: Felteszi a kérdést, hogy van-e még valakin ek azEgyebek Napirendi ponthoz valámilyen
témája. Javaslat nem érkezik. Megállapítja, hogy az alábbiak szerinti határozatban a küldöttválasztó
gyűlésen megválasáásra kerültek azMKSZ küldöttgyűlésén szavazati joggal részt vevő küldöttek:

Küldött:
1) név: Dobos Lajos

sportszervezete: Mar1onvásáriKSE
e-mail címe: euroclass@freemail.hu
telefonszáma: +36-30l628-9164

név: Barna József
sportszervezete: SoponyaSE
e-mail címe: barna iozsef@freemail.hu
telefonszáma: +36-701262-451I

név: Németh Miklós
sportszervezete: ErcsiSE
e-mail címe: nemeth'mik@gmail.com
telefonszáma: +36-20l9I61-379

név: Gyöngyösi János
Sportszervezete: RácalmásSE
e-mail címe: gyongyosibano@gmai1.com
telefonszáma: +36-201388-6633

név: Domak Béla
SpoftSzervezete: PázmándSE
e-mail címe: domak.be1a@gmai1.com
telefonszáma: +36-'/01945-6894

Pótküldött:
6) név:

sportszervezete:
e-mail címe:
telefonszáma:

orsó-Ferling Bernadett
Dunaújvárosi AC
ferlingbernadett@ gmai l. com
+36-101311-8526

A határozat nreghozatala után a küldöttek nyilatkoznak, hogy vállalják a küldötti feladatokat,
nyilatkozatok elhangzása után a közgyűlés 18 óra 35 perckor bezárásra került.
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