
 
JEGYZŐKÖNYV 

az Üllői Lövészklub Rendkívüli Választási Közgyűléséről 
 
Dátum: 2012. május 12.  12.00 
Helyszín: Üllői Lőtér 
Elnök: Antal László 
Jelen vannak: a Jelenléti ívet aláírok 
 
Antal László úr köszönti a megjelent tagokat és megállapítja, hogy az eredetileg kitűzött időpontban  a 
közgyűlés 2012. május 12-én, 12.00-kor  38 fővel nem határozatképes, így a meghívóban közöltek szerint az 
alapszabálynak megfelelően 12.30- kor megismételt közgyűlésre kerül sor, amely a jelenlévők létszámától 
függetlenül határozatképes lesz.   
 
Antal László úr (12.30.)- kor köszönti a megjelenteket a megismételt közgyűlés megkezdi a munkáját. 
 
A tagok létszáma 78 fő ebből jelen van 42 fő. A szavazó tagok száma 42 fő. 
 
A közgyűlés megnyitva: 2012. május 12-én, 12.30-kor 42 fővel határozatképes. 

 
Antal László elnök úr 
A mostani rendkívüli Választási Közgyűlést azért hívtuk össze, hogy az időközben a Vezetőségben 
bekövetkezett változás miatt, két tisztségre az Elnök és a Szakosztályvezető tisztségre, vezetőt válasszunk.  
A jegyzőkönyv vezetésére javasolva: Monori Marian. A közgyűlés által egyhangúlag elfogadva. 
Közgyűlést levezető elnöknek Koncsek András úr javasolva. A közgyűlés által egyhangúlag elfogadva. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolva Benkó Sándor és Fehér Bálint. A közgyűlés által egyhangúlag 
elfogadva. 
 
Koncsek András úr 
Köszöntés.  A Vezetőség választás szabályainak ismertetése. A Jelölő Bizottság elnökét felkérem 
beszámolójának megtartására. 
 
Sipos István úr: 
A Jelölő Bizottság a megválasztását követően rögtön elkezdte munkáját. A felkeresett, megkeresett tagok által 
három tagjelölt van az Elnöki tisztségre: Antal László, Zemen József, Káposzta János. A Szakosztályvezető 
tisztségre két tagjelölt van: Szemők Zoltán, Halász Ferenc.  
 
Koncsek András úr 
Felmerült az Egyesület életének zökkenőmentes működése érdekében, hogy a Szakosztályvezetői pozíció 
bővüljön Szakosztályvezető és Szakosztályvezető helyettes tisztséggel. Javaslom, hogy a legtöbb voksot kapó 
személy legyen a Szakosztályvezető, a második helyezett pedig a Szakosztályvezető helyettes.  
Először a Szakosztályvezető tisztségre jelölteket kérem, nyilatkozzanak, hogy elfogadják és vállalják-e a 
fentiek értelmében a tisztséget. Szemők Zoltán: elfogadom és vállalom. Halász Ferenc: elfogadom és 
vállalom.  
Kérem a tagokat is, szavazzunk. A közgyűlés által egyhangúlag elfogadva a Szakosztályvezető és a 
Szakosztályvezető helyettes tisztség. 
A Közgyűlés lehetőséget biztosít a jelölteknek programjuk, tervük rövid ismertetésére.  
 
Zemen József úr: 
Terveim között szerepel a lőtér fejlesztése biztonsági és kényelmi szempontból. Szeretném, ha az Egyesület 
több lövészeti ággal megismerkedne, bővülne, így akár egy komoly versenygárda is fejlődhetne. Nagyobb 
lehetőséget látok az üllői lőtérkihasználtság tekintetében. A versenyek alkalmával szükségesnek tartom és 
támogatom az egységes megjelenést a megfelelő imidzs és közösségtudat erősítése érdekében. A 
kommunikációt az Egyesületben lassúnak találom, fórumot indítanék. Javasolnám, hogy az Elnökségi tagok 
nagyobb döntési teret kapjanak. 
  



Antal László úr: 
Kortárs beszédem igyekszem rövidre fogni. 8 éve vagyok az Egyesület Elnöke, ez alatt sikerült a Szövetséggel 
és egyéb hivatali helyeken jól működő kapcsolatot kiépíteni. Zemen úr felvetését visszautasítom, hogy 
Elnökként egyedül döntők, az Elnökségi tagok nem kaptak döntési teret. Az Egyesületbe befolyó pénzzel 
mindig igyekeztem jól bánni, és nem elherdálni. Mivel szponzorunk nincs, tagdíjból élünk, erre nagy szükség 
is volt, és lesz is. Az Elnöknek sok feladata van, melyeket becsülettel elvégeztem. A tagdíjat fejlesztés és 
egyéb tervek miatt 2.000,- Ft-tal emelni szerettem volna, a Közgyűlés leszavazta. Tehát a fejlődés nem csak az 
Elnökön múlik. Csapatépítés szempontjából tervem, a lőtér jobb kihasználása, gyakoribb látogatás 
lehetőségének megteremtése. Több lövészeti bíró, szakosztályvezető, lövészetvezetők képzése. 
 
Koncsek András úr 
Köszönöm a Jelölő Bizottság beszámolóját.  Felkérem a tagokat a Szavazatszámláló Bizottság 
megválasztására. Javaslom a Jelölő Bizottság alakuljon át Szavazatszámláló Bizottsággá.  
Kérem szavazzunk. A közgyűlés által 39 fő igennel, 3 fő tartózkodással, elfogadva. 
42 fő szavazó tagnak a választási lapok kiosztásra kerültek. A szavazás során egy tisztségnél csak egy név 
szerepelhet. A választási lapokat a választási urnába helyezzék el.  
Kérem, kezdjék meg a szavazást.  
A szavazás 1320-kor lezárult. 
 
Az eredmény a következő: 

Elnökre 42 szavazat érkezett. Ebből 40 szavazat érvényes, 2 szavazat érvénytelen.  
Elnök: Zemen József 21 szavazattal. Antal László 19 szavazatot kapott. 
Káposzta János úrra nem érkezett szavazat. 
Szakosztályvezető tisztségre  40 szavazat érkezett. Ebből  38 szavazat érvényes, 2 szavazat érvénytelen, 2 
szavazó tartózkodott. Szakosztályvezető: Szemők Zoltán 23 szavazattal. Szakosztályvezető helyettes: 
Halász Ferenc  15 szavazattal. 
Gratulálok a Vezetőség új tagjainak. A tagságnak köszönöm a szavazást. 
 
Zemen József úr: 
Köszönöm szépen a bizalmat. Antal László úrnak pedig köszönjük az eddigi munkáját, és kérem, legyen 
segítségemre az Egyesület érdekében végzendő további munkámhoz. A tisztség betöltésének törvényes 
akadálya nincs és elfogadom. 
 
Antal László úr: 
Gratulálok. Természetesen, amiben tudok, segítek. 
 
Koncsek András úr 
A tagság egyöntetű kérése, hogy most szavazzunk 3 fő tiszteletbeli taggá választásáról is. Tiszteletbeli 
tagoknak jelöltek: Németh József, Ficzere Ádám, Gudor András. Kérem a tagokat is, szavazzunk. A közgyűlés 
által egyhangúlag megszavazva az új tiszteletbeli tagok. 
 
 A közgyűlést bezárjuk. Köszönjük a részvételt. 
 
 
 
 Monori Marian 
  titkár 
 
 
 
 
 
 Fehér Bálint  Benkó Sándor 
 jegyzőkönyv-hitelesítő  jegyzőkönyv-hitelesítő 


