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Tájfun Biliárdszalon - 1145 Budapest, Szugló u. 65.
Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Közgyűlése

A Pool Szakág közgyűlésén megjelent:
Luca Gábor elnök köszönti a megjelenteket és tájékoztat, hogy a megjelent tagok élni kívánnak a
küldött szavazatokkal. Az összeszámlálást követően megállapításra kerül, hogy az alábbi egyesületek
és képviselők regisztráltak a közgyűlésre:
MonoPool BSE
Szolnoki Planéta SE
Pirat SE
Zalaegerszegi SE
Szegedi BSE
Scorpion SE

Luca Gábor
Bukta Zoltán
Bese Károly
Novák Zoltán
Papp Attila
Dr. Török Éva

A közgyűlésen megjelent Békési László és Kecskés Gyula elnökségi tagok, valamint Losonczy Ferenc,
Keidl Márton, Solymosi Gábor versenyzők.
A korábban közzétett adatok alapján a képviselői szavazatokkal együtt, amely az érvényes sportolói
létszám alapján a hatályos alapszabály előírásaiból számítva a megjelent tagok összesen 14 szavazati
joggal élhetnek, ezért a közgyűlés HATÁROZATKÉPES.
Luca Gábor elnök javasolja a levezető elnök, megválasztását. Kecskés Gyula Luca Gábort javasolja
levezető elnöknek, akit a tagok egyhangúlag megválasztanak. Luca Gábor jegyzőkönyv vezetőnek
Kecskés Gyulát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Békési Lászlót és Novák Zoltánt javasolja. Nevezett
személyek a felkérést elfogadják, akiket a közgyűlés egyhangú szavazatokkal megválaszt.
Tagok megállapodnak, hogy a napirendi pontokat megvitatják, és azok egységes vagy többségi
támogatását nyílt szavazással szavazzák meg.
Luca Gábor ismerteti a korábbi körlevélben közzétett napirendi pontokat, amelyeket a közgyűlés
tagjai ellenvélemény és tartózkodás nélkül megszavaznak.

Egyesületi tagdíjak befizetése a
2016. évre
2. Egyéni nevezési díjak befizetése
2016. évre
3. Csapat nevezési díjak befizetése
2016. évre
4. Beszámoló a 2015. év eseményeiről és költségvetéséről
5. 2016. évi költségvetés elfogadása
6. Pool Szakág egyesületeinek önálló képviseleti szervezet létrehozása
7. 2016. évi felnőtt válogatott keret kihirdetése
8. 2015. évi ranglista bajnok díjazása
9. 2015. évi versenyzői támogatások kiosztása
10. 2016. évi csapatbajnokság sorsolása
1.
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I. napirendi pont
Levezető elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a 2016. évre az alábbi egyesületek fizettek MBSZ tagsági
díjat:
Legitim Team

Luca Gábor

06 (20) 25 25 200

gabor.luca@gmail.com

MonoPool Biliárd SE

Luca Gábor

06 (20) 25 25 200

gabor.luca@gmail.com

Pirat Sportegyesület

Bese Károly

06 (30) 97 99 558

bkarello@gmail.com

Scorpion Sportegyesület

dr. Török Éva

06 (30) 29 33 911

torok.eva@biliardszovetseg.hu

Szegedi Biliárd SE

Papp Attila

06 (30) 93 86 583

miniszinhaz@gmail.com

Szolnoki Planéta SE

Nádas Emil

06 (20) 57 06 211

nadas.emil@upcmail.hu

Zalaegerszegi Biliárd SE

Novák Zoltán

06 (30) 29 82 266

novak.z489@gmail.com

II. napirendi pont
Levezető elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a 2016. évre a közgyűlés alkalmával 107 fő váltott ki
egyéni versenyengedélyt (licenc).
III. napirendi pont
Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlés tagságát, hogy a 2016. évre a csapatbajnokságra az NB I.
osztályba 6 csapat, NB II. osztályba 9 csapat nevezett. A kiírás értelmében NB I. osztályban egy
csoport, NB II. osztályban pedig kettő csoport lesz. A sorsolás a közgyűlés végén fog megtörténni.
A Gyömrői egyesületből Spitzer Tamás korábban jelezte, hogy NB II. osztályban kettő csapattal
szeretnének nevezni, de a közgyűlésen az egyesülettől senki nem jelent meg. Ha a sorsolásig
megérkeznek, akkor még benevezhetők a csapatbajnokságra.
IV. napirendi pont
Luca Gábor tájékoztatja a közgyűlést az elmúlt félév eredményeiről. Kiemeli, hogy a szakág hosszú
évek elmaradásában volt a nemzetközi színvonalhoz képest a technikai fejlesztések terén, ezért nagy
előre lépést tettünk egy nemzetközileg is használatos versenyprogram beszerzésével. Ehhez új
laptopot, televíziót (monitor) és 15 darab tablet készüléket is vásároltunk. A tabletek beszerzéséhez
idő közben a MOB által kiírt eszközpályázaton támogatást nyertünk. Luca Gábor az elnyert
támogatás, pool szakág részére juttatott részét kifogásolja és a pénz felosztás hitelességét és
korrektségét az MBSZ elnöksége részéről megkérdőjelezi. dr. Török Éva válaszában előadja, hogy ez
egy korábbi elnökségi döntés volt. Ismerve dr. Török Éva és az MBSZ elnökségének hozzáállását a
pool szakág irányába, Luca Gábor e kérdéskört a továbbiakban nem részletezi.
Az őszi versenyeken az elvártnál kevesebb versenyző jelent meg, de még így is nagyobb lett az átlag
létszám, mint a korábbi években. Sajnálatos, hogy a szegedi versenyen a hazai játékosok az elvártnál
kisebb létszámban jelentek meg, de bízunk benne, hogy a jövő évben ez az arány is emelkedik. 2016ra nem számolunk diák és junior versenyzőkkel, ezért az utánpótlás biztosítása érdekében az
elnökség egy "Országos Diák Tehetségkutató Verseny" sorozatot szervez, amelyet minden évben
szeretne megrendezni. Ehhez a megfelelő pénzügyi és szakmai források is megvannak, de újabb
támogatók bevonása is lehetséges és ajánlott. A 2016-os évtől kezdi meg az elnökség a korábbi
tervezet alapján a pontmegvédéses, átlátható versenyrendszer bevezetését. Minden szabály,
információ már közzétételre került a weboldalon.
Luca Gábor elnök elmondja, hogy láthatóan egy jó hangulatú, közösségi versenyszellemű sorozatot
zártunk és jogosan bízunk abban, hogy ez a tendencia a következő években is folytatódik. Több
egyesületből jelezték, hogy nem csak a csapatbajnokságokban, hanem az egyéni versenyeken is
szeretnének több versenyzővel részt venni. Megállapítja, hogy az elnökség közös döntések és teljes
mértékű együttműködés, folyamatos kommunikáció mellett folytatja a munkáját, ami maximálisan
elősegíti a szakág további fejlődését. A megszűnő egyesületek versenyzői több egyesületbe igazoltak
át, így közel azonos létszámú egyesületek jöttek létre. Ezzel megszűnt a korábbi visszaélésekre okot
adható tendencia és nincsenek "gyűjtő" egyesületek. Mára csak olyan egyesületek léteznek, akik
konkrétan részt vesznek a versenyrendszerben és a sportági rendezvényeken. Ezzel a szakág és a
sportág is egy konkrét tisztulási folyamaton ment keresztül, amely biztató a jövőbeli támogatókkal
történő együttműködés lehetőségére.
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Az első komolyabb együttműködést Békési László közreműködésének köszönhetően már sikerült
kialakítani. A honlapunkon már elérhető az "ebilliard.club" web áruház, amelyen egy holland
társasággal együttműködve biliárd termékek vásárolhatók. Békési László elmondása szerint az
áruház kínálata folyamatosan bővül. A hazai verseny licencekkel rendelkező játékosok és a szakág is
a vásárlások után, az amúgy is kedvező árakból további 5-5 % kedvezményt kapnak, így a szakág is
folyamatos támogatáshoz jut.
Szintén kiírásra került a 2016. évi verseny naptár is. 7 darab pontszerző, 3 darab országos és egy
darab mesterek tornája versenyt szervezünk. Ezen felül kettő darab pénzdíjas páros verseny is
kiírásra került. A seniorok 3 verseny hétvégén összesen 6 versenyen dönthetik el a válogatott
kerettagságot. A junior és női országos versenyek csak minimálisan elvárt létszám alapján kerülnek
megrendezésre. Ezeken felül külön pénzdíjas-pontszerző csapatbajnokságot szervezünk NB I. és NB
II. osztályokban. 2016-ban lesz egy nemzetközi senior verseny és tervezünk egy nemzetközi nyílt,
pénzdíjas versenyt is, amelyet 192-es táblán összesen 10.000 € díjazással szeretnénk megszervezni.
Ennek előkészületei megkezdődtek, több külföldi vezetővel és szervezővel egyeztetve. A végleges
kiírás január végére várható. Sikerült úgy kialakítani a 2016-os verseny naptárt, hogy az időpontok
ne ütközzenek az osztrák capatbajnokságokban is induló versenyzők időpontjaival, így újabb
versenyzőkkel gyarapodik a nevezők létszáma.
dr. Török Éva kifogásolja, a női versenyzők részvételi megállapítását a 2016. évi EB-re. Szerinte nem
volt egyértelmű, hogy kikre vonatkozik a kiírás, mert nem volt kiemelve külön, hogy női és férfi. Ezt
kérte, hogy vegyük napirendi pontra. Papp Attila megjegyzi, hogy véleménye szerint is napirendi
pontra kellett volna venni dr. Török Éva indítványát. Luca Gábor előadja, hogy véleménye szerint a
kiírás teljesen egyértelmű volt. Megjegyzi, e kérdéskörben egyedül dr. Török Éva élt kifogással, aki
levélben is tájékoztatást kapott. A kiírás már 25 éves fennállásunk óta egyértelmű. Minden EB
versenyre az aktuális korosztályú versenyzők nevezhetnek, és teljesen egyértelmű, hogy férfi és női
nemekben! dr. Török Évának ezt pontosan tudnia kellett, hiszen az elmúlt öt évben, alelnökként,
főtitkárként és a szakági vezetésben is ő intézte ezeket az ügyeket. Részéről ez inkább kötekedés,
mint az is, hogy benevez egy versenyre, nem jön el, de utólag ő is kéri a pontja jóváírását, Mikó
Balázs esetére hivatkozva. Továbbá érthetetlen, hogy miért olyan női versenyzőket kellene indítani
egy 2016.04. havi EB-n, akik utoljára több, mint egy évvel ez előtt indultak szakági versenyen. A
kérdésre válasz nem érkezik. Luca Gábor szerint a kiírás egyértelmű volt, aki akarta, az tudta azt
értelmezni. Luca Gábor felteszi a kérdést, hogy e kérdéskörben szavazzunk-e külön napirendi
pontként, de ezt a közgyűlés 10-4 arányú szavazattal elutasítja.
1/2015.12.20.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése Luca Gábor elnök beszámolóját elfogadja.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 1
V. napirendi pont
Luca Gábor részletesen tájékoztatja a Pool Szakág közgyűlését a 2015. év második félévi
költségvetéséről.
a) Beszámoló a 2015. évi munkáról
 2015. évi költségvetés és zárómérleg licencek nélkül ~ 1.300.000 forint (+ kb. 700.000 Ft licencekkel)
 Eszköz fejlesztések (TV, Laptop, Program, 15 db tablet, Mobil-Internet) (635.000-135.000=500.000 Ft)
b) Versenyzői pénz támogatások összesen: 946.000 forint
c) EB részvétel támogatása: 810.000 forint (1 nő, 3 férfi, 3-3 játék nem + 1 csapat) -10 év után ismét!
d) Bejövő támogatások
e) Kecskés Gyula: EMMI - 1.000.000 forint pályázati támogatás
f) MOB: -1.350.000 forint támogatás
g) Eszköz pályázat (MOB): -135.000 forint ??? (vizsgálandó) 2016-ban várható tétel

A részletes költségvetés tervezett és tényleges tételei folyamatosan elérhetők a honlapon, ami igaz a
2015 és a 2016 évi nyilvántartásokra is. Előadja, hogy dr. Török Éva közel fél éve többszöri kérés és
felszólítás ellenére nem volt elszámolni hitelesen a pool szakág pénzeivel, ezért kénytelenek vagyunk
azt alapul venni, amit "Excel" táblázatokban küldött meg.
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Annyi fejlődés történt, hogy végre sikerült nyittatnunk egy önálló pool számlát, amit
megkérdőjelezhető módon kizárólag dr. Török Éva kezelhet, de ennek ellenére legalább van havonta
egy számla egyenlegünk. Luca Gábor kérdőre vonja a főtitkárt, hogy miért az utolsó napon és miért
olyan kimutatást küld, amin lehetetlen nyomon követni a szakág pénzügyi mozgását. dr. Török Éva
(mintha most hallott volna először) előadja, hogy szerinte minden elszámolás rendben van, ő
mindent jól csinál és ha kell, akkor külön tudja választani a tételeket. Luca Gábor közli, hogy erre volt
fél év, de az időhúzásra magyarázatot nem kaptunk. Novák Zoltán feleslegesnek tartva a további
okfejtéseket megköszöni dr. Török Éva hozzászólását. Luca Gábor ugyanezt teszi kiemelve, hogy a
jövőben a szakág és a poolbiliárd sport fejlesztése és népszerűsítése az elsődleges szempont. dr.
Török Éva megkérdőjelezhető sportvezetői magatartása és tevékenysége, valamint az MBSZ hasonló
jellegű hozzáállása és szabályzat sértő magatartásainak vizsgálata a jövőben nem a mi feladatunk,
erre megfelelő szakhatóságok vannak. Nekünk a saját sportágunkkal kell foglalkoznunk. Papp Attila
kéri, hogy a jövőben ne csak a weboldalon tegyük közzé, hanem a gyűlések előtt személyesen
küldjük ki az egyesületek vezetői részére az összes tárgyalandó dokumentumot.
2/2015.12.20.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2015. évi költségvetési beszámolót.
Igen szavazat: 10
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 4
VI. napirendi pont
Luca Gábor részletesen ismerteti a 2016. év költségvetési tervezetét. Tájékoztat, hogy a tételes és
részletes terv a weboldalon is elérhető.
2016. évi pénzügyi tervek:
a) 40-fővel számolva a versenybevételek:
b) l00 fő licenc díj
c) nettó állami támogatás
d) induló összeg
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

SIR díjak
kupák
támogatások
EB szponzoráció
Eurotour
Tehetségkutató verseny
egyéb díjak, fenntartási költségek

1,300,000 Ft
500,000 Ft
1,200,000 Ft
1,300,000 Ft
100,000 Ft
400,000 Ft
1,600,000 Ft
1,250,000 Ft
100,000 Ft
200,000 Ft
350,000 Ft

összesen: 4,300,000 Ft

összesen: 4,000,000 Ft

Tervezett zárás 2016.12 hónapban: + 300,000 forint
Egyéb bevételek: szponzoráció, weblap, egyéni pályázatok....
Év közbeni versenyengedély bevételek

3/2015.12.20.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2016. évi költségvetési tervet.
Igen szavazat: 10
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 4
Papp Attila kéri az elnökséget, hogy a jövőben az elnökségi ülések időpontjait és napirendi pontjait is
tegye közzé. Továbbá a határozatokat is tegyék közzé. Luca Gábor tájékoztatja Papp Attilát, hogy
hitelesítés előtt körlevélben megküldésre kerül az elnökségi tagok részére a jegyzőkönyv, amely
elfogadást követően minden esetben közzétételre kerül a weboldalon, ezért e megjegyzés ne
értelmezhető. A hitelesített jegyzőkönyvek a szagág archívumában bárki számára elérhetők!
Luca Gábor kihirdeti, hogy a 2016. évi felnőtt Európa Bajnokságon: Tuboly-Tóth Bernadett, Keidl
Márton, Mikó Balázs és Solymosi Gábor képviseli hazánkat. Minden versenyző 8-as, 9-es és 10-es
játék nemekben nevez, valamint neveztünk a férfi csapatversenyre is. Solymosi Gábor 2015-ben
ranglista bajnok lett, a tárgyjutalmat átveszi az elnökség tagjaitól.
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Papp Attila felveti, hogy Nagy Csaba versenyzőjével igazságtalannak és szabálytalannak érzik, hogy
Mikó Balázs plusz pont megszerzésével olyan előnyre tett szert, hogy Nagy Csaba esélytelen lett a
válogatottba kerülni. Vélemény szerint Nagy Csabát rehabilitálni kellene. Nem azt szeretnék, ha Mikó
Balázs pontjait visszavonnánk, de Nagy Csaba részére is adjon a szakág 100.000 forint támogatást.
Luca Gábor előadja, hogy semmilyen szabálysértésre nem került sor. A szabályzat erre az esetre
vonatkozóan semmilyen előírást nem tartalmazott, így nem volt mit megszegni. Ez nem jelenti azt,
hogy a jövőben ne kellene részletesebben pontosítani a kiírásokat, hogy egyértelműen
értelmezhetők lehessenek a nevezési és pontszerzési lehetőségek. Hibának viszont azt tartaná, ha
visszamenőlegesen ezen változtatnánk. A plusz támogatást etikátlannak tartja, mert nem valós az a
megállapítás, hogy Nagy Csaba minden esélyét elvesztette volna. Az utolsó versenyen egy dobogós
eredmény elérése esetén (amelyre abszolút esélyes), akár kiharcolhatta volna a válogatott keret
tagságot. A versenyre nevezett, de nem jelent meg. Ez viszont Csaba részéről nem egy
sportemberhez méltó magatartás volt.
Solymosi Gábor elmondja, hogy ilyen nemzetközi viszonylatban nincs, Mikó Balázs élt a lehetőséggel
és ezt nem gyűléseken kellene eldönteni. Nem érti Nagy Csaba igényeit. Rajta kívül senki nem élt
kifogással, pedig még pár játékos is megtehette volna.
Keidl Márton előadja, hogy akkor neki is adjanak pénzt, mert ilyen alapon Mikó Balázs megelőzte őt a
ranglistán 40 ponttal és ezzel ő viszont tényleges 100.000 forint támogatástól esett el. Viszont ez
ügyben nem szólt egy szót sem. Jobb lett volna, ha Nagy Csaba a biliárdasztal mellett dönti el a
kérdést nem pedig utólagos követelésekkel.
Bukta Zoltán véleménye szerint nem csak ezt kellene figyelembe venni. Mikó Balázs 4 versenyen
indult amiből kettő első és kettő harmadik helyet szerzett. Nagy Csaba öt versenyből lett kétszer úgy
második, hogy egyik versenyen, ami dupla pontozású volt Mikó Balázs nem indult, a másik szegedi
versenyen meg a legkevesebb nevező volt. A többi versenyen még dobogóra sem jutott. Így ha
előrébb is végezne a ranglistán, akkor sem biztos, hogy jobban megérdemelné a részvételt.
Luca Gábor megjegyzi, hogy ez egy végtelen vita, mert véleménye szerint Nagy Csabának indulni
kellett volna az utolsó versenyen, mert ez akár változtatott volna a végleges ranglistán és akkor eleve
nincs miről vitázni, egyéb tekintetben kiáll további véleménye mellett.
Novák Zoltán javaslatot tesz, hogy Nagy Csaba 50.000 forint támogatást kapjon.
Újabb kérdés merül fel, hogy ezt az extra pénzt csak a felnőtt EB-re használhassa vagy egyéb
versenyre is, mert eddig csak erre az EB-re volt ez kérdéses.
Luca Gábor javaslatára erről a kérdésről a közgyűlést követő elnökségi ülésen szavazni kell.
Jelenlévők az indítványról szavaznak.
dr. Török Éva kéri, hogy részére is kerüljön jóváírásra a pont, mert nevezett, de nem jött el, viszont
nevezési díj mentes. Luca Gábor tájékoztat, hogy ez meg fog történni nála és Papp Zsuzsannánál is,
aki viszont késés miatt került kizárásra.
4/2015.12.20.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja Luca Gábor indítványát Nagy Csaba támogatási ügyével
kapcsolatban.
Igen szavazat: 14
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
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V. napirendi pont
Luca Gábor részletesen tájékoztatja a Pool Szakág közgyűlését a szakág önálló jogi személlyé
alakulásának lehetőségeiről és technikai lebonyolításának módjáról. Korábban ezt mál
kezdeményezte a szakág az MBSZ elnökségénél és közgyűlésénél, de ettől mindkét esetben mereven
elzárkóztak. Ez azért érthetetlen, mert minden szakágnak van saját egyesülete - a pool szakág
kivételével - ahol gyakorlatilag koordinálják és segítik az adott szakág működését.
Levezető elnök javasolja, hogy hozzanak létre egy egyesületi formában működő országos
szervezetet, ahol a pool biliárdhoz tartozó egyesületek önálló jogi személyiségű képviseletet kapnak,
önálló adó és bankszámla számmal rendelkeznek és az MBSZ-től elkülönülten saját maguk is
képesek legyenek külső támogatókkal együttműködéseket létrehozni vagy pályázatokon indulni. A
szakág egy önálló sportág ezért nem kellene minden tevékenységbe feltétlenül a központi szövetség
szerepvállalását kérni. A jelenlegi működés szempontjából pedig kimondottan aggályos, hogy olyan
személyek szólnak bele a poolbiliárd sport működésébe, akik abban nem vesznek részt, illetve nem
is értenek hozzá. Eljött az ideje annak, hogy a szakág a működésébe kizárólag a saját tagságát vonja
be, akik építeni és nem bomlasztani akarnak.
5/2015.12.20.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése dönt a Pool Szakág önálló országos képviseleti szervezetének
megalapításáról és jogi személlyé alakulásáról.
Igen szavazat: 13
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 1
VI. napirendi pont
Luca Gábor tájékoztatja a Pool Szakág közgyűlését, hogy a 2016. évre milyen nevezések érkeztek a
Csapat Bajnokságokban történő részvételhez. NB I. osztályban összesen 6 csapat nevezett, így egy
csoportos tavaszi-őszi oda vissza vágós mérkőzések eredményeként alakul ki a végeredmény:
Nevezett csapatok:
1
2
3
4
5
6

MonoPool BSE
MonoPool BSE
Szegedi BSE
Szegedi BSE
Szolnoki Planéta SE
Zalaegerszegi BSE

MONOPOOL
AVENGERS
DOMA-VILL-NET SZEGED
SZBSE I.
PLANÉTA 1
ZEG BSE I.

NB II. osztályban összesen 9 csapat nevezett, így kettő csoportos tavaszi-őszi oda vissza vágós
mérkőzések eredményeként alakul ki a végeredmény. A csoportgyőztesek játszanak az NB I. bajnoki
címért. Losonczy Ferenc és Papp Attila együttes kérése, hogy 2-2 saját csapatukat külön csoportba
sorsoljuk, ezzel megelőzhetők az esetleges egymás elleni összebeszélések lehetősége is.
6/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja Losonczy Ferenc és Papp Attila javaslatát és csapataikat külön
csoportba sorsolja.
Igen szavazat: 14
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
A szakág elnöksége a sorsolást követően kihirdeti az NB II. csoportok beosztását:
NB II. osztály
"A" csoport
srsz. egyesület neve
Pirat SE
1
Pirat SE
2
Szegedi BSE
3
Scorpion SE
4
Szolnoki Planéta SE
5

NB II. osztály
"B" csoport
csapat neve
GYÁLI FITTI SHARKS
PIRATE TEAM
FULL BALL SZEGED
SCORPION
KECSKEMÉT

srsz. egyesület neve
Pirat SE
1
Szegedi BSE
2
Szolnoki Planéta SE
3
Zalaegerszegi BSE
4

csapat neve
GYÁLI FITTI DRAGONS
POOL TEAM SZEGED
PLANÉTA 2
ZEG BSE II.
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7/2015.09.05.- KGY (közgyűlési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése elfogadja a 2016. évi teljes Csapat Bajnokság sorsolását.
Igen szavazat: 14
Nem szavazat: 0
Tartózkodás: 0
Újabb javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor levezető elnök a közgyűlést 1230 órakor lezárja.

..................................................................................

Luca Gábor levezető elnök

..................................................................................

Novák Zoltán jegyzőkönyv hitelesítő

..................................................................................

Kecskés Gyula jegyzőkönyv vezető

..................................................................................

Békési László jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV
Időpont:
Helyszín:
Tárgy:

2015. 12. 20. (vasárnap) 1230 óra
Tájfun Biliárdszalon - 1145 Budapest, Szugló u. 65..
Magyar Biliárd Szövetség - Pool Szakág Elnökségi ülése

Luca Gábor megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy azon részt vesznek a közgyűlésen is
megjelent személyek.:
A közgyűlésen meghozott határozat alapján kizárólag Nagy Csaba ügyében történik szavazás.
Tekintettel arra, hogy korábban mindenki kifejtette véleményét, ezért Luca Gábor elnök felkéri az
elnökség tagjait, hogy szavazzanak a kérdéskörben. Mikó Balázs visszamenőleges pont megvonása
korábban már elvetésre került, így jelenlegi szavazás kizárólag arra vonatkozik, hogy:
Nagy Csaba versenyző kapjon-e 50.000 forint értékben extra pénzügyi támogatást az Európa
Bajnokságon történő részvételhez?
1/2015.09.05.- EÜ (elnökségi ülési) Határozat
Pool Szakág Közgyűlése elutasítja Nagy Csaba extra támogatására vonatkozó javaslatot.
Igen szavazat: 1
Nem szavazat: 3
Tartózkodás: 0
Újabb javaslat nem érkezik, ezért Luca Gábor elnök mindenkinek megköszöni e részvételt, kellemes
ünnepeket kíván és az elnökségi ülést 1300 órakor lezárja.

..................................................................................

Luca Gábor elnök

..................................................................................

Novák Zoltán elnökségi tag

..................................................................................

Kecskés Gyula elnökségi tag

..................................................................................

Békési László elnökségi tag
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