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Tisztelt Elnökség!

A legutóbbi közgyűlésen történtek ismeretében az FCS Egyesület Fonyód
képviseletében az alábbi javaslatokat teszem.

Tekintettel arra, hogy sem a PTK, sem a 2004.évi I. törvény, sem a Szövetség
alapszabálya nem rendelkezik a sportszervezet tisztségviselő választását
megelőzően a jelöltek állításának rendjéről, ezért javaslom, hogy az Elnökség
hatáskörében álló Szervezeti és Működési Szabályzatban legyen lefektetve a
jelölt állítás módja. Egy ilyen szabályzattal elkerülhető lenne a további
közgyűléseken a váratlan és emelt hangvételű tanácskozás az esetleges
tisztségviselő választások során.

Az év során előreláthatóan szükséges rendkívüli tisztújító közgyűlésig elegendő
idő áll rendelkezésre, egy ilyen szabályzat megalkotására. A továbbiakban
néhány, csupán gondolatébresztőnek szánt példát hozok fel a jelölt állítás
módjára, melyeket más sportszervezeteknél használnak.

1. Az előzetes jelölés módszere

A szabályban egy un. „Jelölő lapot” kell definiálni. A lapon felsorolásra
kerülnek a betöltendő tisztségek. A lapokat 31 nappal a tisztújító közgyűlés előtt
a Szövetség postai úton szétküldi a tagszervezeteknek, vagy azt a honlapról
letölthetővé teszi. A tagszervezetek minden betöltendő tisztségre javasolhatnak
egy személyt. A jelölő lapokat legkésőbb a tisztújító közgyűlést megelőző 15.
napig bezárólag el kell juttatni a Szövetséghez. Jelöltté az válhat, aki legalább tíz
tagszervezeti ajánlást megszerez. ( ezt a szám csupán egy példa, a helyes számot
az Elnökség majd mérlegeli és a szabályba illeszti) A közgyűlésen ekként már
ismert a jelöltek neve és az Alapszabályban lefektetettek szerint lehet
megszavaztatni azt, aki a tisztséget majd betöltheti. Ez a megoldás azzal az
előnnyel is jár, hogy a jelölt előre nyilatkoztatva van, hogy megszavazása esetén
a tisztséget elvállalja-e.



2. A kortes jelölés módszere

A szövetség letölthetővé tesz egy un. „kortes” lapot. A kortes lapon a tisztségre
pályázó személy leírja, mely tisztségekre pályázik ( max. 2 tisztség) hogy min és
miért kíván változtatni megválasztása esetén. A Kortes lapokat a tisztségre
pályázók legkésőbb a tisztújító közgyűlés meghirdetését követő 15. napig
kötelesek megküldeni a Szövetségnek, melyeket a Szövetség a honlapján
közzétesz. Jelöltté azok válnak, akik határidőig beküldik a kortes lapot. A 2
megjelölt tisztségből azt töltheti be a jelölt, amelyikre előbb megválasztják, az
Alapszabályban lefektetett választási rend szerint. A módszer legnagyobb
erénye az, hogy ismert lesz a pályázók programja, így azt nem a közgyűlésen
kell kifejteniük. ( nem is kapnak lehetőséget erre a közgyűlésen)

3. A kevert módszer

Az előbbi két módszer keveréke. A kitöltött és beküldött, nyilvánosságra hozott
kortes lapok alapján a tagság kitölti a jelölő lapokat és azokat a közgyűlést
megelőző legkésőbb 5. napig eljuttatja a szövetséghez, ami után a jelölés és a
választás az 1-es pontban leírtak alapján megy tovább.

Mindhárom módszernek az a jelentősége, hogy a napirend elfogadásának
időpontjában már tudható, kik lesznek a jelöltek, akikből választani lehet.
További előny, hogy ezekkel a módszerekkel a tagság egésze részt tud venni
a tisztségviselő választásban egy bizonyos mértékig, a megjelenés terhe
nélkül.

További építő jellegű javaslatom az, hogy a Szövetség az IPSC szakágát a
közgyűlésen nyilvánítsa önálló jogi személynek. Ekként az IPSC szakág a saját
megválasztott Elnökségén és az önállóan alakított szabályrendszerén keresztül
tud részt venni a Szövetség munkájában. A Szakágon belüli problémák így az
önálló jogi személy tulajdonság adta lehetőségeket kihasználva, saját
Alapszabályuk, saját közgyűléseik útján lennének kezelhetőek, azonban mégsem
egy kiválás során, külön szövetség alapításával. Ezzel megelőzhető lenne a
lövészsport további felaprózódása, de az MDLSZ többi lövész szakágát sem
terhelnék az IPSC szakág problémái.



Utóbbi javaslatom elfogadása esetén szívesen részt veszek a jogi munkában, ami
az IPSC szakág önálló jogi személlyé formálásához szükséges.
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