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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

mely készült a LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége Nyíregyháza, Megyeháza 

Díszterme Nyíregyháza, Hősök tere 5.sz. alatt 2019.május 25-én 9::30 órakor 

megtartott éves Küldöttgyűlésén. 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján. 

Ünnepélyes megnyitó: 

Major Zoltán protokoll felelős megkéri a résztvevőket a mobilok 
kikapcsolására és a helyfoglalásra. 
 

Elhangzik az Oroszlánkirály film betétdala,  
majd az amerikai-, magyar- és a lions himnusz. 
 
Köszönti a megjelent vendégeket és a küldötteket.   
Vendégek: 

- Seszták Oszkár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés Elnöke, 
házigazda; 

- dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a 
konvenció védnöke; 

- dr. Nagy Sándor a  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 
Elnöke; 

- dr. Balogh László professzor a Tehetséggondozó Tanács Elnöke; 
- dr. Chrabák László kormányzó; 

- volt kormányzók; 

- kabinettagok; 

- megjelent lionok. 

Majd felkéri a kormányzót, hogy nyissa meg a konvenciót 

dr. Chrabák László kormányzó: rövid ünnepi köszöntője. 
 
A kormányzó felkéri a jelenlévőket, hogy néma főhajtással emlékezzenek meg  
az elhunyt lions barátainkról. 
 
Vendégek köszöntői: 
- dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere, 
- Seszták Oszkár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke, 
- d. Nagy Sándor a Vakok- és Gyengénlátók Országos Szövetségének 

Elnöke, 
- d. Balogh László Professzor a Tehetséggondozó Tanács Elnöke. 
 
Ezután a Cantemus kórus három műsorszáma hangzik el. 
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dr.Chrabák László kormányzó a küldöttgyűlést megnyitja. 

Ismerteti a Mandátumvizsgáló Bizottságot mely 3 fő: Elnöke a kormányzó, tagjai 

a kabinettitkár, kabinet kincstárnok. 

Kihirdeti a mandátumvizsgálat eredményét. 

Bejelenti, hogy az alapszabályunk szerint 2019.04.01. taglétszámunk 38 klub 851 lions 
taggal. Örömmel jelenti be, hogy az azóta eltelt időszakban 4 új klub alakult és kérte 
felvételét a szövetségbe. Felvételükre a jelen konvención kerül sor. 

Az alapszabályunk szerint: 

-  a lehetséges küldöttek száma :    85 fő 

-  szavazásra jogosultak száma:       85 fő 

- szavazólapját átvette:                  63 fő 

- határozatképességi küszöb:            43 fő 

- megjelent küldöttek arány    74% 

 

A konvenció határozatképes. (A Közgyűlés határozatképes, ha azon a 

leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult delegált 

küldött + 1 fő jelen van.) 

Kormányzó ismerteti a küldöttgyűlés tisztségviselőire tett javaslatát. 
Levezető elnöknek: dr. Horváth Miklós volt nemzetközi igazgatót, 
Jkv. vezetőnek: dr. Milter Annát, hitelesítőknek Süle János és Boronkay 
Gusztávot javasolja..         
Majd szavazást kér a konvenció tisztségviselőire, mely kiosztott szavazókártyák 
felmutatásával történik -  egyszerű, többségi szavazás  
 

A javasolt személyeket a küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

 

Ismerteti a Jelölő Bizottságot: elnök Dr.Lékó László, tagjai: Gyulai Krisztina és 

Gerényi Péter, akik fogadták a klubok jelöléseit a lehetséges tisztségekre, s a 

szavazatok számlálásánál Szavazatszámláló Bizottsággá alakulnak át. 
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dr. Horváth Miklós Levezető Elnök ismerteti, hogy a kiküldött napirendhez 

képest az alábbi módosítási kérelmek érkeztek be:  

A napirendi pontok sorendjében történt változás: A kiküldött kiegészítő 
napirendi pontot a tagfelvételről 14. napirend részeként kéri tárgyalni a Dr. 
Chrabák László kormányzó. 
 
 
A Levezető Elnök megszavaztatja a napirend kiegészítéssel történő 

módosítását. 

A javasolt kiegészítést a küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

 

Majd Ismerteti a napirendi pontokat. 

Napirendi Pontok: 

 

1.            A Kormányzó szóbeli kiegészítése az írásban megküldött  

                beszámolóhoz.  

 

     2.              Kabinet kincstárnok szóbeli kiegészítése az írásban megküldött 

beszámolóhoz. 

 

3.            Kabinet titkár szóbeli kiegészítése az írásban megküldött 

           beszámolóhoz.  

 

4.             FB elnök szóbeli kiegészítése az írásban megküldött  

            beszámolóhoz.  

 

     5.              2018. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása, FB  

                      jelentés ismertetése. 

 
                                       11.30 -12:00 Szünet 
 

6              Jelölő Bizottság jelentése a jelölés eredményéről, jelöltek  
           szavazólapra  felvétele, titkos szavazás elrendelése. 

 
     7.              Kormányzó jelölt programjának és költségvetésének írásban  
                      kiküldött anyagának szóbeli kiegészítése. 
                      2019-2020 évi Lions program és költségvetés elfogadása.  
                                                        
    8.              II. Alkormányzó jelölt (jelöltek) bemutatkozása. 
 

    12.30 -13.30 Ebéd 
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 9.                 A szavazat számláló Bizottság tájékoztatója a Kabinet tagok és FB  

                     választás eredményéről.  

10.                A Nemzetközi Szövetség képviselőjének (PID Horváth Miklós)  
                     beszéde a LIONS klubok előtt álló kihívásokról a szervezet  
                     fennállásának második évszázadában. 
11.               Tájékoztató a Szövetség egészségügyi programjának helyzetéről.  
12.               Tájékoztató a hazai ifjúsági táborról és a nemzetközi  
                     csereprogramról.  

13.                LEO beszámoló. 

14.                Újonnan alakult klubok szövetségbe való felvétele 2019-2020 

LIONS év klub elnökeinek avatása. 

15.                A 2018. évi „Wanatka Díj” ünnepélyes átadás. 

16.                Szövetségi LIONS klubpályázatok eredményhirdetése. 

17.                Kitüntetések, elismerések átadása. 

16.00  Küldöttgyűlés zárása  

16.10  Emlékfa ültetése 
 

A Levezető Elnök megszavaztatja a napirendi pontokat. 

 

A napirendi pontokat jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 

 

Ezután Lev. Elnök felolvassa az SZMSZ kivonatos részét a szavazások 
rendjéről: 
„Lev. Elnök a vita megnyitása előtt, az adott napirendi pontnál ismerteti a 
napirendi pont határozati javaslatára beérkezett módosító indítványokat, 
amelyek a határozati javaslat érdemi részét érintik. 
 

Hozzászólások= 3 percnél hosszabbak nem lehetnek  

Egy napirendi ponthoz ugyanaz a hozzászóló 2-nél többször nem szólalhat fel. 
Ezt követően csak 1 perces hozzászólói reagálásra van mód.  
 
Szavazás menete:  
Minden küldött a napirendi pont szavazásánál egy szavazattal rendelkezik. 
A küldött szavazatát nyílt egyszerű többségi szavazás során a szavazólap 
felmutatásával jelzi. 
 
A személyi titkos szavazás szavazólapon, írásban történik. A leadott szavazatok 
titkosságát lezárt szavazó urna biztosítja. A döntés meghozatalához az 
érvényes „igen” szavazatok alapszabályban előírt többségének megléte 
szükséges. 
 

A napirendek nyílt szavazásakor, valamint a titkos írásbeli szavazáskor a 

jelenlévő delegált küldöttek egyszerű szótöbbségi igen szavazata szükséges. 
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Személyi titkos szavazáskor, egy tisztségre történő többes jelölés esetén a 

szavazatok egyszerű többségét elnyerő jelölt kerül megválasztásra. 

 

Ezután a Levezető Elnök javasolja a küldöttgyűlésnek, hogy az 1,2,3,4,5, napirendi 

pontok előterjesztőit egymás után hallgassák meg, majd az elhangzottak után kerüljön 

sor a kérdésekre és a véleményekre.   

 

1. A Kormányzó szóbeli kiegészítése az írásban megküldött beszámolóhoz.  

           Az írásbeli beszámolóhoz Dr. Chrabák Lászlókormányzó szóbeli kiegészítést  
           tesz.  

 
2.  Kabinet kincstárnok szóbeli kiegészítése az írásban megküldött 

beszámolóhoz. 

            Az írásbeli beszámolóhoz Rainer Zsolt szóbeli kiegészítést tesz. 

3. Kabinet titkár szóbeli kiegészítése az írásban megküldött 

     beszámolóhoz.  

           Lipták Lajos titkár szóbeli kiegészítést tesz. 
 

4. FB elnök szóbeli kiegészítése az írásban megküldött  

beszámolóhoz.  

           Az írásbeli beszámolóhoz Buzási Gábor FB elnök szóbeli kiegészítést tesz. 

5. 2018. évi mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása. 
Előterjesztő: Rainer Zsolt kincstárnok  

                         

A Levezető Elnök felteszi a kérdést, kinek van kérdése, észrevétele, véleménye a 

beszámolókkal   kapcsolatban. 

Kérdés feltételi sorrend: 

Kormányzó  
Válaszadás 
Kincstárnok 
Válasz adás 
Titkár 
Válasz adás 
FB elnöke 
Válasz adása 
 

A Levezető Elnök zárja a véleménynyilvánításokat, és a határozatok meghozatalára 

kerül sor. 

Minden egye beszámolót egyenként megszavaztat. Nyílt szavazás 50%+1 szavazat 

szükséges egyenként a lenti  4 beszámolóra.  

A kormányzó beszámolójának elfogadásáról. 
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A Kincstárnoki  beszámoló elfogadásáról. 

A Titkári beszámoló elfogadása. 

A 2018.évi mérleg és közhasznúsági jelentés elfogadása  

 

A küldöttek mind a négy beszámolót egyhangúlag elfogadták 

1./2019.(05.025.)sz.határozat: a küldöttek a kormányzó beszámolóját 

                                                  egyhangúlag elfogadták. 

 

2/2019.(05.25.) sz. határozat: a küldöttek a kincstárnok beszámolóját 

                                                  egyhangúlag elfogadták. 

3/2019.(05.25.) sz. határozat: a küldöttek a titkári beszámolót egyhangúlag 

                                                  elfogadták. 

4/2019.(05.25.) sz. határozat: a küldöttek a LIONS Clubok Magyarországi 

                                                Szövetségének 2018.évi   beszámolóját 90.780 e Ft  

                                                mérleg főösszeggel és 2.347 e Ft eredménnyel a  

                                                beszámolót és közhasznúsági mellékletet egyhangúlag 

                                                elfogadták. 

 

A küldöttek a Felügyelő Bizottság beszámolóját egyhangúlag tudomásul 

vették. 

 

A Levezető elnök köszöni a fegyelmezett munkát és 6. napirendi pont tárgyalásának 

megkezdéséig - 12 00 -  óra szünetet rendel el. 

 

Kéri a pontos visszaérkezést. 

A küldöttgyűlés folytatása: 

Horvát Miklós kéri a mandátum vizsgálókat a szavazat képesség megállapítására a 

jelen lévő küldöttek megszámolásával. 

A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése szerint a küldöttek létszáma: 60 fő, mely 

70%-os arányt képvisel. 

A Jelentés alapján bejelenti a határozatképeséget és a konvenció folytatását. 

 

 

6    Jelölő Bizottság jelentése a jelölés eredményéről, jelöltek szavazólapra    
      felvétele, titkos szavazás elrendelése. 
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A Kabinet kijelölte a Jelölő Bizottságot és felkérte, hogy keresse meg a tagokat, hogy 

a következő lions évre jelölteket lehessen állítani a szövetség tisztségeire, melyet a 

klubok Jelölő Lapok kitöltésével tehettek eleget. 

A Jelölő Bizottság a beérkezett jelölőlapok alapján ismerteti, hogy a klubok a következő 
személyeket javasolták tisztségre. .Egy-egy tisztségre több jelölés is érkezett, de 
ugyanarra a személyre, és minden jelölt megküldte feladatelfogadó és 
összeférhetetlenségi nyilatkozatát. 
Jelöltek: 
Kormányzónak:                                                                 Boronkay Gusztáv 
Volt kormányzónak:                                                           Dr. Chrabák László    
I.Alkormányzónak:                                                             Keys Mária 
II.Alkormányzónak:                                                            Dr. Fogarassy Csaba 
Kabinet Titkárnak:                                                              Süle János Róbert 
Kabinet Kincstárnoknak                                                     Rainer Zsolt 

1. Régió Elnöknek:                                                      Hunyadi János 
1. Zóna Elnöknek:                                                       dr. Kökény Mihály 
2. Zóna Elnöknek:                                                       Saly Péteer 
2. Régió Elnöknek:                                                      Balogh Sándor 
1. Zóna Elnöknek:                                                       Szarvas Krisztina Lujza 
2. Zóna Elnöknek:                                                       Röhrigné Radvánszki  

                                                                                Zsuzsanna    
3. Régióelnöknek:                                                       Borsos Botond 
1. Zóna Elnöknek:                                                        Koncsik István 
2. Zóna Elnöknek:                                                        Falucskay Attila       
Felügyelő Bizottsági tagoknak:                                     dr.Buzási Gábor 
                                                                                      dr. Ligeti István 
                                                                                      Pázmányi György 
                                                                                      Czizmadia Károlyné 

                                                                                           Bús Gábor 
 
 
Azon tisztségekre, ahova nem érkezett jelölés, kéri a konvenciót javaslat tételre. 
Csak jelen lévő lions tagra lehet javasolni és a javasolt lions barátunknak a jelölést el 
kell fogadni szóban és majd írásban is.   
Megállapítja, hogy ez a lehetőség most nem áll fenn, mivel minden tisztségre egy 
jelöltet állítottak. 
 
A jelölés véglegesítése. Itt felolvassa az összes jelöltet az egyes tisztségekre majd 
kéri a  küldöttgyűlés által a szavazó lapra való felvételük  jóváhagyását. 
 

Nyílt szavazás a szavazó lapra történő felvételekről. 50% + 1 fő 

A küldöttek a jelölteket egyhangúlag felvették a szavazólapokra. 

 

A Levezető Elnök ismerteti, hogy: 

A Jelölő Bizottság ezen folyamat lezárása után Szavazatszedő Bizottsággá alakul át. 
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Elkészítik a szavazó lapokat és azokat a küldöttek szavazó kártyájuk leadásával vehetik át a  

délelőtti napirendek zárása után. 

A csere a regisztrációs pultnál történik. 

 

Ismerteti a szavazásnál figyeljenek az egyértelmű jelölésre. 

 

 Minden névnél egy X beírásával jelezzék igen vagy nem döntésüket. 

 

  Gondos és megfontolt munkát kér a küldöttektől. 

 
7.   Kormányzó jelölt programjának és költségvetésének írásban  
      kiküldöt anyagának szóbeli kiegészítése. 
      2019-2020 évi Lions program és költségvetés elfogadása  
                                                        
      A Levezető Elnök felkéri Boronkay Gusztáv kormányzói programjának és  
      költségvetési tervének bemutatására. 
 
      Horvát Miklós kérdezi a küldötteket: 

       Kérdések 
       Vélemény 
       Boronkay Gusztáv válaszadás 
 
       Majd  lezárja a program és költségvetés feletti vitát. 

       2019-2020. évi Lions program és költségvetés elfogadása (nyílt   

          szavazás) Egyhangú. 

       

       5/2019.(05.25.) sz határozat:A küldötterk egyhangúlag elfogadták a  
                                                      2019/202020. évi kormányzói programot és  
                                                      költségvetést.  
 
 
    8.  II. Alkormányzó jelölt (jelöltek) bemutatkozása 
 
    Dr. Fogarassy Csaba jelölti szóbeli kiegészítés az írásos bemutatkozásához. 

 

A Levezető Elnök kéri a küldötteket a szavazó lapok átvételére, és a szavazás 

elvégzésére még az ebéd megkezdése elött, hogy a szavazatszámlálok tudjanak 

dolgozni 

Elrendeli az ebédszünetet 
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Küldöttgyűlés folytatása  

A Levezető Elnök kéri a mandátum vizsgálókat a határozat képeség ismételt 

megállapításáról. 

A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése szerint a küldöttek létszáma: továbbra is 60 

fő, mely 70%-os arányt képvisel. 

A Jelentés alapján bejelenti a határozatképeséget és a küldöttgyűlés folytatását. 

A szavazás eredményének ismertetése előtt megkérdezi a jelölteket, hogy 

megválasztásuk esetén vállalják-e a feladatot, melyre felhatalmazást kapnak. 

A jelöltek kijelentik, hogy megválasztásuk esetén a megbízatást és azzal járó 

teendőket elvállalják. 

 

9.   A szavazat számláló Bizottság tájékoztatója a Kabinet tagok és FB  

      választás eredményéről.  

 

A Szavazatszámláló Bizottság,Dr. Lékó László Elnök tájékoztatója a Kabinet 
tagok és az FB választás eredményéről: 
A jelenlevő rendes tagok titkos, írásbeli döntéssel az alábbi tisztségviselőket 
választották meg 56 érvényes szavazat alapján. 
 
A küldöttgyűlés 60 küldöttje közül 56 adta le szavazatát, 4-en nem szavaztak. 
A  Küldöttgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosult delegált küldötteinek ( 56 fő), titkos  

írásbeli szavazata alapján a 2019/20 LIONS év Kabinetje: 

Mandátumuk 2019.07.01-től 2020.06.30-ig tart. 

Kormányzó:                         Boronkay Gusztáv              ( 56 igen) 
Volt Kormányzó:                  dr.Chrabák László              ( 56 igen) 
I.Alkormányzó:                    Keys Mária                          ( 52 I, 1 N, 3 T) 
II.Alkormányzó:                   Dr. Fogarassy Csaba          ( 51 I, 5 N) 
Kabinet Titkár:                     Süle János Róbert              ( 56 I ) 
Kabinet Kincstárnok:           Rainer Zsolt                        ( 56 I ) 

1.Régió Elnök:               Hunyadi János                    ( 56 I ) 
1.Zóna Elnök:                dr. Kökény Mihály               ( 56 I ) 
2.Zóna Elnök:                Saly Péter                           ( 55 I, 1 N ) 
2.Régió Elnök:               Balogh Sándor                    ( 55 I, 1 N ) 
1.Zóna Elnök:                Szarvas Krisztina Lujza      ( 55 I, 1 N ) 
2.Zóna Elnök:                Röhrigné Radvánszki  

                                 Zsuzsanna                          ( 53 I, 3 N ) 
3.Régióelnök:                Borsos Botond                     ( 56 I ) 
1.Zóna Elnök:                Koncsik István                     ( 56 I ) 
 
2.Zóna Elnök:                      Falucskay Attila             ( 54 I, 2 N ) 
Felügyelő Bizottsági tagok::dr.Buzási Gábor             ( 50 I ) 
                                             dr. Ligeti István              ( 49 I, 2 N, 5 T ) 
                                             Pázmányi György          ( 50 I, 6 T ) 
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                                             Czizmadia Károlyné ( 50 I, 6 T ) 
                                                  Bús Gábor                ( 49 I, 2 N, 5 T ) 
 

Levezető elnök is gratulál az új vezető tisztségviselőknek  

 

Horvát Miklós levezető elnök bejelenti a jelen levőknek, hogy 10. napirendi 

pont keretében Ő kíván tájékoztatót tartani 

 

10.A Nemzetközi Szövetség képviselőjének (PID Horváth Miklós) beszéde a   
     LIONS klubok előtt álló kihívásokról a szervezet fennállásának második  
     évszázadában. 
 
      Horvát Miklós köszöni a figyelmet és bejelenti ezen napirendi pont vitát és  
      határozatot nem igényel. 
 
     Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették. 

 

 

11.  Tájékoztató a Szövetség egészségügyi programjának helyzetéről.  
 

       Dr. Kőkény Mihály szóbeli kiegészítése a weblapon megjelent írásához. 

       A Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének bemutatkozása. 

 

       A Levezető Elnök köszöni a kiemelkedő munkát. 

       Bejelenti, hogy hogy határozathozatal nem szüksége. 

      Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették. 
 
 
12. Tájékoztató a hazai ifjúsági táborról és a nemzetközi  
       csereprogramról. 

 

      Kende László szóbeli kiegészítése az írásos anyaghoz. 

      A Levezető Elnök köszöni a kiemelkedő munkát. 
       Bejelenti határozathozatal nem szükséges. 
      Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették. 
 
13.  LEO beszámoló. 

       A Levezető Elnök köszöni munkát 

       Bejelenti határozathozatal nem szükséges. 

 

      Jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették. 
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14.               Újonnan alakult klubok szövetségbe való felvétele 2019-2020 LIONS  

                    év klub elnökeinek avatása. 

 

                     A Levezető Elnök kéri Dr. Chrabák László kormányzót és 

Dr.Solymosiné Dr. Kiss Ilona volt kormányzót tegyék meg 

bejelentésüket az új LIONS Clubok szövetségi tagfelvételére. 

 

 Felvételét kérte: 

 Budapest- Budaörs Horizont LC. 

 Debrecen LC 

 Sopron Lady LC 

 Békéscsaba .C. 

 

 Dr. Chrabák László kormányzó bejelenti, hogy a felvételt kért klubok 

dokumentációját megvizsgálta, azok az alapszabályunknak megfelelnek 

és kérte a tagságot a felvétel kérelem elfogadására. 

 Dr. Solymosiné Dr. Kiss Ilona volt kormányzó mind tagfejlesztési felelős 

méltatta a most jelentkező klubok eddig végzett tevékenységét és kérte 

a felvétel elfogadását. 

 

 Horvát Miklós szavazatot kért a felvételről. 

 

                     6/2019.(05.25.) sz. határozat: A LIONS Clubok Magyarországi  

                                                                          Szövetségének küldöttgyűlése 

                                                                          egyhangú szavazással felvette  

                                                                          tagjai sorába az alábbi klubokat:    

                                                       Budapest- Budaörs Horizont LC. 

                                                      Debrecen LC 

                                                      Sopron Lady .C 

                                                      Békéscsaba LC. 

 

                     Horvát Miklós gratulált az új tagoknak és eredményes lions szolgálatot 

kíván. 

 Felkérte Dr. Chrabák László kormányzót az új klubelnökök avatására. 

 

 Avatási ceremónia. 

 

15.                A 2018. évi „Wanatka Díj” ünnepélyes átadás. 

 

                     Dr. Chrabák László ismerteti, hogy a Bíráló Bizottság Kopcsándi  

                     Gyulánénak ítélte oda a Wanatka Díjat a Vakok- és Gyengénlátók  

                     Rádiós műsorában, a tv-ben és kisebb- nagyobb helyi újságokban 

                     megjelentetett cikkeiért. 
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16.   Szövetségi LIONS klubpályázatok eredményhirdetése. 

 

         A Levezető Elnök kéri Dr. Chrabák László kormányzót a pályázati eredmények   

         bemutatására és a díjak átadására. 

         Dr. Chrabák László pedig kéri Major Zoltán protokoll felelőst, hogy 

         legyen segítségére a díjak átadásánál. 

         Méltatás: 

         A szövetségi klubpályázatok eredménye: 

         A legjobb klubok régiónként: 

1. Régió:  Budapest -Mozaik LC, 

2. Régió:  Győr- Patrónus LC. 

3. Régió: Kecskeméti Szent László LC. 

Egyben ő a győztes. 

 

         Díjazás 

 

         A Levezető elnök is gratulál az eredményes munkához. 

 

 

                     

17.    Kitüntetések, elismerések átadása. 

 

         A Levezető Elnök felkéri Dr. Chrabák László kormányzót a 2018-19 lions év  
         elismeréseinek átadására. 

 
         Dr. Chrabák László felkéri Major Zoltán protokoll felelőst legyen segítségére  
         az elismerések átadásánál, a méltatások ismertetésével. 

 
         Elismerések átadása 

 
         A Levezető Elnök gratulációja 
 
       Kormányzói Lánc átadása 

A KORMÁNYZÓI LÁNC HIVATALOS ÁTADÁSA A LEKÖSZÖNŐ  ÉS A 
MOST MEGVÁLASZTOTT KORMÁNYZÓ KÖZÖTT. 

ENNEK KERETÉBE   

                 DR.CHRABÁK LÁSZLÓ és Boronkay Gusztáv RÖVID   

                   MEGNYILATKOZÁSA A LÁNC ÁTADÁSÁHOZ 
 
Küldöttgyűlés zárása 

Levezető Elnök megköszöni a részvételt, a kitartó munkát  
Bejelenti egy emlék fa ültetését. 
Levezető Elnök eredményes munkát kíván a szövetségnek és köszöni a szervezők  
munkáját. 
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A Küldöttgyűlés zárása után Borsos Botond, a frissen megválasztott 3. Régió 
Elnöke az új Kormányzóhoz intézett nyilatkozatával lemondott Régió Elnöki 
tisztségéről, melyet a 2019.07.01-től mandátumba lépő Kormányzó, Boronkay 
Gusztáv elfogadott, ezért a tisztségviselők törvényszéki bejelentésénél 
nevezett már kimarad a Kabinet tagok sorából. 
 
 
                                                      kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Horváth Miklós sk.                               Dr. Milter Anna sk. 
 
…………………………………….                      …………………………………………. 
         Dr. Horváth Miklós                                                  Dr. Milter Anna 
          Levezető Elnök                                                              jkv. 
 
 
 
 
 
 

      Boronkay Gusztáv sk                           Süle János Robert sk 

……………………………………..                    …………………………………………… 
      Boronkay Gusztáv                                                 Süle János Róbert 
           jkv. hitelesítő                                                          jkv. hitelesítő 

 

 

 

Az eredeti aláírt pld csatolva. 
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