Magyar Labdarúgó Szövetség
Tolna Megyei Igazgatósága
7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3.
E-mail: tolna@mlsz.hu
Honlap cím: tolna.mlsz.hu

Telefonok:
Fax:

74/511-123
74/511-124
74/412-857

6/2018-2019 sz. Hivatalos közlöny
MEGYEI II. OSZTÁLY
FEGYELMI HATÁROZATOK
2-28/2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Bán Tibor Gerjen SK labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1)pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
FSZ. 16 §. a./ pontja. alapján, a kiállítás napjától számított
1 / egy / soron következő Megyei II. o. felnőtt mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2-29/2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy László Levente Bonyhád-Börzsönyi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
2 / kettő / soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2-30 -/- 2018/2019. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. szeptember 19.-én megtartott ülésén
Szekszárdi UFC sportszervezetet
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 8.§. (3) bekezdés c.) pontjába ütköző fegyelmi vétség
elkövetése miatt a FSZ. 9.§. (3) bekezdés q.) pontja és az MLSZ által kiadott Szabályzatokhoz Kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5.) pontja alapján
az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága 11707024-20480875 számú számlájára teljesítendő 5.000.-Ft, azaz
Ötezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 56. §. ( 1 )bekezdés a./ c./ és a d./ pontja értelmében a fent kiszabott
pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóság részére megfizetni.
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti
meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetéséig.

2-31/2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Bene Gábor Mórágyi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) bekezdés a.) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette,
ezért a FSZ. 10. §. (3) és a /FSZ. 11. §. (2) bekezdés a. pontja alapján a kiállítás napjától számított
1 / egy / soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.

2--32-/- 2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A FB. megállapította, hogy Löfli Dávid Mórágyi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) .pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 21. §.-a 1. b. pontja alapján,
2 /kettő/ soron következő Megyei II. o. felnőtt bajnoki mérkőzésen való részvételtől eltiltja.
2-33 -/- 2017/2018. FB. számú

HATÁROZAT

A Fegyelmi Bizottság a Szekszárdon, 2018. szeptember 19.-én megtartott ülésén
Mórágyi SE sportszervezetet
az MLSZ Fegyelmi Szabályzata (továbbiakban FSZ) 8.§. (3) bekezdés c.) pontjába ütköző fegyelmi vétség
elkövetése miatt a FSZ. 9.§. (3) bekezdés q.) pontja és az MLSZ által kiadott Szabályzatokhoz Kapcsolódó
Díjfizetési Rend 5.) pontja alapján
az MLSZ Tolna Megyei Igazgatósága 11707024-20480875 számú számlájára teljesítendő 7.000.-Ft, azaz
Hétezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.
Az MLSZ Fegyelmi Szabályzata 56. §. ( 1 )bekezdés a./ c./ és a d./ pontja értelmében a fent kiszabott
pénzbüntetést a határozat meghozatalának hónapját követő hónap 15. napjáig kell az MLSZ Tolna
Megyei Igazgatóság részére megfizetni.
Amennyiben a pénzbüntetésre kötelezett sportszervezet a pénzbüntetést a fenti határidőig nem fizeti
meg, a sportszervezet minden megkezdett késedelmes hónap után a pénzbüntetésen felül köteles megfizetni az adott versenyosztályra érvényes óvási díj összegével megegyező késedelmi pótlékot a pénzbüntetés befizetéséig.

2-34 -/- 2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Orsós Erik Antal Nagymányoki SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 15.§. 2./a.) pontja alapján,
2018. szeptember. 19.-től – 2018. október. 10.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.

2-35 -/- 2018/2019. FB. számú
HATÁROZAT
A Fegyelmi Bizottság megállapította, hogy Markó Dániel Mórágyi SE labdarúgója
a Fegyelmi Szabályzat (FSZ) 8.§ (1) pontjában meghatározott fegyelmi vétséget elkövette, ezért a
a FSZ. 15.§. 2./a.) pontja alapján,
2018. szeptember. 19.-től – 2018. október. 02.-ig a labdarúgó tevékenységtől eltiltja.
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