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FMKSZ |-lnökségének
HATAROZATA

AZ FMKSZ Elnöksége felé 2017. március 24-én az Pánnándi Női Kézilabda Kft. képviseletében
Domak B é1 a ii gyvez etó á|ta| b enyúj tott tagfelvétel i kérelemét

elfogadja, az egyesületet azN4KSZ tagságába felveszi.

rNDoKLÁS

2017. márcjus 25-én az ügyben elektronikusan megtartott FMKSZ elnökségi szavazáson az FMKSZ
elnöksége megtárg]alta Domak Béla a Páymánd Női Kézilabda Kft. (telephely: 2476 Pázmánd,
Vadász utca 14., cégjegyzék szám: a7-09-027774) ügy_vezetője által beterjesztett tagfelvételi kérelmét.

Az elnökség 5:0 arányban, a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség Szervezeti és Működési
Szabá|yzatának C. fejezet 5. pont m) alpontja alapján = figyelemmel a VIII.I. fejezet 13' franeia
bekezdésében foglaltakra - a tagfelvételi kérelmet elfogadta, az egyesületet azonnali hatá1lyal az
Magyar Kézilabda SzÖvetség tagsai közé felveszi.

Az egyesületPázmánd Női Kézilabda Korlátolt Fele|ősségű Társaság néven 2476 Pázmánd,Yadász
utca 1 4. szám alatti telephellyel kerül bejegy zésr e a Szcivetség tag ai közé'

A tagfe|vétellel egyidejűleg a kérelmező csapatnak tagsági díj megfizetési kötelme keletkezik,
melynek mértéke ebben az évben 15.00o,-Ft azaz tizenötezer forint. A fenti összeget a Fejér Megyei
Kézilabda Szövetség oTP Nyrt.-nél vezetett 1t736037-21223121-00000000 számú számláiára kell
befizetnie, a megsegyzés rovatban ,,2016-17. évi tagdíjbefi zetés"-Í kell fe|tüntetni. A tagdíj at _ az oÍt
meghatározott mértékben - az MKSZ-hez kell befizetni, amennyiben az sportvá\lalkozás jndít
valamelyik NB. osáályban legalább egy csapatot.

Amennyiben a tagd( befizetése már korábban megtörtént, a befizetés igazoló csekk vagy átutaláSi
bizonylatmásolatát az elnökség kéri a Szövetséghez eljuttatni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Dunaú jváros ,20l7 . március 29.

Kapja:
- 1 ptd.-t PazmándNKKft.
- 1 pld.{ MKSZ
- 1 pld.-t FMKSZ e|nökség irattár
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trMKSZ fotitkár


