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A MAGYAR BILIÁRD SZÖVETSÉG 2010. DECEMBER 16. NAPJÁN TARTOTT 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATOK 

 

 

1/2010. (XII. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel jóváhagyja a 2010. évi snooker országos bajnoki 

döntővel kapcsolatban a Billiard Art Studio Kft. AM8SA3795561 számú, 131.250,- Ft összegű 

számlájának átutalással történő megfizetését a snooker szakág részére a 6/2010. (XI. 23.) számú 

elnökségi határozattal megítélt keret terhére.  

 

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 1 

 

 

2/2010. (XII. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel jóváhagyja a snooker szakág 480 euró összegű előleg-

felvételi kérelmét a Magyar Biliárd Szövetségnek az Európai Szövetség (EBSA) felé fennálló 2008-

2010. évekre vonatkozó tagdíjtartozása teljesítése céljából - a snooker szakág részére a 2/2010. (VIII. 

11.) számú elnökségi határozattal megítélt keret terhére.  

 

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 1 

 

 

3/2010. (XII. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége megállapítja, hogy a 2011. évi tagdíj mértéke: 15.000,- Ft; a 

fizetés módja: a Magyar Biliárd Szövetség főtitkára által vezetett házipénztárba történő 

készpénzfizetés, vagy a Magyar Biliárd Szövetség bankszámlájára történő átutalás; a 2010. évben 

tagdíjat fizetett tagok részére a beérkezés határideje: 2011. március 31, újonnan belépő tag részére: 

tagfelvételi kérelem benyújtásának napja. A tag jogosult a 2011. évi tagdíjat a szakági házipénztárba 

történő fizetéssel is teljesíteni, azonban ez csak abban az esetben jogosítja tagsági jogai gyakorlására, 

ha azt a szakágvezető átadta a főtitkárnak. A 2010-ben tagdíjat fizetett tagok jogaikat 2011. március 

31-ig a 2011. évi tagdíj fizetése nélkül is gyakorolhatják.  

 

A sportszervezet a tagdíjfizetéskor köteles nyilatkozni, hogy melyik szakághoz kíván tartozni. 

 

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 1 

 

 

4/2010. (XII. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel elfogadja a Nyilvántartási, igazolási és átigazolási 

szabályzatra vonatkozó, a főtitkár – korábban e-mailben megküldött – módosítási javaslatait. Az 

elnökség továbbá az alábbiakkal egészíti ki a Szervezeti és működési szabályzat V. 1. 2. b./ pontját: 

 

„Az Elnökség által megállapított összegű éves tagdíjat a Magyar Biliárd Szövetség nyilvántartott 

tagjai az Elnökség által megállapított határidőben a Magyar Biliárd Szövetség főtitkára által vezetett 

pénztárba, vagy a Magyar Biliárd Szövetség bankszámlájára történő átutalással; a Magyar Biliárd 

Szövetségbe belépni kívánó új tag pedig legkésőbb a felvételi kérelme előterjesztésével egyidejűleg 

köteles megfizetni. Amennyiben egy tag több szakág versenyrendszerében kíván részt venni, köteles ez 

esetben írásban nyilatkozni, hogy melyik szakágat tekinti elsődleges szakágnak, azaz melyik szakágat 

illeti meg az általa befizetett éves tagdíj.” 

 

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 1 
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5/2010. (XII. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel összehívja a sportág közgyűlését 2011. január 15. 

napjára 11:00 órára, a 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., földszinti tárgyalóba az alábbi napirendi 

pontokkal és a meghívó kiküldésével főtitkárt bízza meg: 

 

1. Halász Mihály elnök lemondása, új elnök megválasztása 

2. Alapszabály módosítása 

3. Egyebek 

 

Az elnökség felkéri továbbá a főtitkárt lehetőleg 2010. december 31-ig az Alapszabály módosítására 

vonatkozó tervezet elkészítésére és a tagok részére történő megküldésére.  

 

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 1 

 

 

6/2010. (XII. 16.) SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

A Magyar Biliárd Szövetség elnöksége ezennel jóváhagyja a pool szakág 2010. év végi 

záróversenyével kapcsolatos, a Gold Biliárd Kft. AJ7S-F717783. számú, 10.700,- Ft összegű 

számlájának átutalással történő megfizetését a pool szakág részére a 6/2010. (XI. 23.) számú elnökségi 

határozattal megítélt keret terhére azzal a feltétellel, hogy a jövőben a számlákat nagyobb 

pontossággal, a határozatban foglalt cél feltüntetésével nyújtsák be. Az elnökség utólag jóváhagyja 

továbbá a pool szakág 2010. év végi záróversenyével kapcsolatos, a Balu 2001 Bt. 1831/2010. számú, 

162.848,- Ft összegű számlájának a fenti keret terhére történő átutalását. 

 

Szavazati arány: igen 3 nem 0 tartózkodott 1 

 


