
Fejér Megyei Kézilabda Szövetség
2400 Dunaújváros, Városháza tér l-3. VIII. emelet 805. ajtó

S zám las zám : o TP 
" "*':l ]iÍ 2:;j :ffi'K,'' *3 1l3'Adó 

szám : 1 84 9 00 3 5 _ 1 - 0 7

www. fej ermeeyeiksz.hu: e-mail : fej erme gyeiksz@smail.com

Szám: 7l20l'7.

FMKSZ Elnökségének
HATAROZATA

Az FMKSZ Elnöksége felé 2017. szeptember I2-én a Virág Sportegyesület képviseletében Virág
Roland elnök által benyújtott tagfelvételi kérelemét

elfogadja, az egyesületet az MKSZ tagságába felveszi.

INDoKLÁS

2017. szeptember l3-án az ügyben megtartott FMKSZ elnökségi szavazáson az FMKSZ elnöksége
megtárgyalta Virág Roland a Virág Sportegyesület (telephely: 2400 Dunaújváros, Bagolyvar utca 6.
Tetőtér 3., cégtregyzék szám: 07-02_0003090) elnöke által beterjesztett tagfelvételi kérelmét.

Az elnökség 5:0 arányban, a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség Szervezeti és Miiködési
Szabályzatának C. fejezet 5. pont m) alpontja alapján _ figyelemmel a VIII.I. fejezet 13. francia
bekezdésében foglaltakra _ a tagfelvételi kérelmet elfogadt4 az egyesületet azonnali hatállyal az
Magyar Kézilabda Szövetség tagjai közé felveszi.

Az egyesület Virág Sportegyesület néven 2400 Dunaújváros, Bagolyvár utca 6. Tetőtér 3. szám alatti
telephellyel kerül bejegyzésre a Szövetség tagiai közé.

A tagfelvétellel egyidejűleg a kérelmező csapatnak tagsági díj megfizetesi kötelme keletkezik,
melynek mértéke ebben az évben 15.000'-Ft az.az'tizeniitezer forint. A fenti összeget a Fejér Megyei
Kézilabda Szövetség oTP Nyrt.-nél vezetett 11736037-21223l27-a0000000 szátmű számlájára kell
befizetnie, a megsegyzés rovatban ,,2077-18. évi tagdíjbefizetés"-t kell felttintetni. A tagdíjat - az ott
meglatározott mértékben - az MKSZ-hez kell befizetni, amennyiben az sportvállalkozás indít
valamelyik NB. osztályban legalább ery csapatot.

Amennyiben a tagdíj befizetése már korábban megtörtént, a beftzetés igazoló csekk vagy átutalási
bizonylat másolatát az elnökség kéri a Szövetséghez eljuttatni.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
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Németh Miklós
FMKSZ főtitkár
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