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Tájékoztatás
Tisztelt Csapatvezetők!
1. Még lehet csatlakozni a játékvezetői tanfolyamhoz.
A tanfolyamra várjuk labdarúgóikat, vezetőiket.
Várjuk azokat a 28-35 év közötti játékosokat, akik a pályafutásuk után erőt éreznek a
játékvezetői hivatás elkezdéséhez.
A megyei bajnokságainkban szükséges lenne több éves játékos múlttal rendelkező új
kollégára.
Vállalják be a kihívást, ismerjék meg a játékvezetői munkát.
Jelentkezni a veszprem.mlsz.hu, illetve a www.jatekvezetoleszek.hu internetes oldalon lehet.
Egyéb információt a megyei felelősnél Szalai Lászlónál (tel.: 70/3986597) tudnak kapni.
2. A megyéből Magyar Kupa főtáblára került csapataink átvehetik díjazásukat:
a. Balatonalmádi 1 000 000 Ft
b. Dudar
1 000 000 Ft
3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybelépésekor a
törvényszéki nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) a
2014. március hó 15. napját követő első változásbejegyzési eljárás alkalmával, de legkésőbb
2016. március hó 15. napjáig kötelesek a létesítő okiratukat az új Ptk.-nak megfeleltetni.
A fentiekkel kapcsolatban az alábbi linken kaphat útmutatást: (veszprem.mlsz.hu oldalon jobb
oldalt egyesületek civil törvény menüben)
20160315-ig_új ptk civil tv változások
A változásbejegyzési kérelem benyújtásához szükséges űrlapok, valamint az új Ptk-nak
megfelelő létesítő okirat sablonok a:
www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok
honlapon érhetőek el, itt a civil szervezetekkel kapcsolatos további hasznos információk,
tájékoztatások is találhatóak.
4. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2015-16. évi TAO beszámolókat folyamatosan töltsék fel.
Ettől az évadtól kezdve elektronikus úton kell elkészíteni a beszámolót és a lehetőség
van rá, hogy a számlákat folyamatosan feltöltsék a rendszerbe. Minden érintett csapat
figyelmét felhívjuk, hogy folyamatosan teljesítse feltöltési kötelezettségét, ne hagyja az
utolsó pillanatra!
5. A Megyei U16, U14-es tavaszi sorsolás tervezetek 2016.01.19-én az érintett csapatok
részére kiküldésre kerültek. Kérem, figyelmesen nézzék át, és ha bármi észrevételük,
változtatási igényük van a sorsolással kapcsolatban (a kiküldött e-mailben leírtak
alapján), 2016.02.05-ig küldjék be az Igazgatóság részére.
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Versenybizottság határozatai
328./2015/16.
A VB Devecser SE Egyesület ügyében Futsal U9 mérkőzésen való Ki nem állás miatt a LVSZ 55.§
(5) alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem
állás tényét, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesíti a Devecser SE-t. A mérkőzések eredményét 3
pont 3:0-val a VFC USE, a Vaszar SE, és a Nemesvámosi LSE csapatok javára igazolja.
329./2015/16.
A VB Devecser SE Egyesület ügyében Futsal U11 mérkőzésen való Ki nem állás miatt a LVSZ
alkalmazásával a következő határozatot hozta: A VB jogerős határozattal megállapította a ki nem
állás tényét, ezért írásbeli figyelmeztetésben részesíti a Devecser SE-t. A mérkőzések eredményét 3
pont 3:0-val a VFC USE C, a Vaszar SE, és a VFC USE D csapatok javára igazolja.
Fegyelmi Bizottság határozatai
2015-16/0450
A FB Marosvölgyi Tibor (465894) labdarúgó Nemesvámos 7. § (2) a, b) 10. § (1) i) 75. § (2) a)
(egy) Téli Kupa mérkőzéstől eltiltja
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Mellékletek
1. Megyei bajnokságok műsora tabellája

Veszprém, 2016.01.20.

Magyar Labdarúgó Szövetség

Csik Ferenc
megyei igazgató
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