
 

 

 

Meghívó 
 

Szeretettel hívlak és várlak Benneteket a 
LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége 

2020-2021 Lions évet lezáró Küldöttgyűlésére. 
 
 

Küldöttgyűlés adatai:  

 

Szervezet neve: LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége  
(székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 16. Fsz. 6.)  
Küldöttgyűlés időpontja: 2021. június 12. (szombat) 10:30 óra  
Küldöttgyűlés helyszíne: 1021 Budapest, Hárshegyi út 1.-3. Tiliana hotel. 
 

Tagok küldöttállításának szabályai:  

 

Küldöttet 10 fő alatti klubtaglétszámmal, valamint hazai vagy nemzetközi 
tagdíjtartozással rendelkező klub nem állíthat. (Az állítható küldöttek számításának 
alapja a nemzetközi LCI központban regisztrált 2021. május 5-i klubtaglétszám.)  
A küldöttgyűlés napirendjének kiegészítésére 2021 június 1-ig a Kormányzónak  
keysenterprisesjm@gmail.com  írt levélben lehet javaslatot tenni.  
A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, a delegált küldöttek egyszerű 
szótöbbségi szavazásával hozza mindazokban a kérdésekben, amely tekintetében az 
alapszabály ennél magasabb szavazati arányt, illetve személyi titkos szavazást nem 
ír elő. A küldöttgyűlésen hozott döntéseket a helyszínen szóban, ezt követően 
írásban elektronikusan https://oroszlanok.hu/konvenciok honlapon közöljük.  
A három fős jelölő bizottság Dr. Lékó László a jelölőbizottság elnöke  
Gyulai Krisztina, Csaba Antal 

A küldötti megbízóleveleket szkennelve, 2021. május28-ig Süle János kabinet 
titkár  janosrobertsule@gmail.com  e-mail címére kell megküldeni.  

 Tisztségre jelölő lapot és a jelölt nyilatkozatát szkennelve 2021. május 28-ig 
Dr. Lékó László jelölő bizottság elnök lekotsa@t-online.hu e-mail címére kérjük 
megküldeni.  

Az ülés írásos anyagjai 2021. május 28-től https://oroszlanok.hu/konvenciok 
honlap menüből letölthetők.  
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Határozatképtelenség esetén 2021. június 26. napján 10.00 órakor, 
változatlan helyszínnel és napirenddel megismételt küldöttgyűlést tartunk. A 
megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok esetében a jelenlévő 
küldöttek létszámára tekintet nélkül határozatképes.  
 
Budapest, 2021 május 08.  

 

Keys Mária Hermina 

2020-2021 Lions év 
                 kormányzó  

 
 
2021. június 12. Küldöttgyűlés  
 
09:00-10:00 Regisztráció (mandátum vizsgálat)  
10:15 Határozatképesség megállapítása  
10:20 Küldöttgyűlés megnyitása, vendégek üdvözlése, himnuszok  
10:30 Küldöttgyűlés tisztségviselőinek ismertetése, tisztségviselők megválasztása  
 
 

Napirendi Pontok: 
 

      1.  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. A küldöttek kérdései és vélemények az első négy napirendi pont előadóihoz. 

 
Az előadok válaszadásai 

 
 



 

 

 

         6. 2020. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása  

Határozat hozatal  

         7. Jelölő Bizottság jelentése a jelölés eredményéről, jelöltek szavazólapra  

                        felvétele, titkos szavazás elrendelése.  

         8. A Kormányzójelölt írásban kiküldött programjának és költségvetésének  

                         bemutatása  

         9. A küldöttek kérdések és vélemények a 2021-2022 Lions év tervéröl 

   Kormányzójelölt válaszadása 

       10. A 2021-2022 Lions év programjának és költségvetésének elfogadása 

      Határozathozatal 

        11.  A II. Alkormányzójelölt (jelöltek) bemutatkozása  

 
13:30 - 14:30 Ebéd 

Az ebédszünet idején a titkos szavazás végrehajtása! 
 

        12. A szavazat számláló Bizottság jelentése a Kabinet tagok                                                             

megválasztásáról. 
 

A Magyarországi Lions Clubok Szövetségének díj átadásai: 

 

        13. A 2020-2021. évi „Lions Díj” ünnepélyes átadás 

   Átadó: Dr. Buzási Gábor PDG a díj bigottsági elnöke 
              Keys Mária Hermina kormányzó 

        14. A 2020-2021 „Wanatka Lions Sajtó díj” átadása 

   Átadó: Keys Mária Hermina kormányzó 
 

A Magyarországi Lions Clubok Szövetségének 2020-2021 évi 

pályázatok díj átadása 

 

 15.               „Az év Lions clubja” elismerések 

                                   „Az év jószolgálati Esemény” elismerések 
         „Az év Lions történések” fotó pályázat 
   

 16.   Elismerések kitüntetések átadása 

 
 



 

 

 
 

               17.     Kormányzói zárszó 

 
          A konvenció zárása 
 
 

A 2021-2022 megválasztott kormányzóság nevében a   megválasztott kormányzó 

beszéde. 

 

Kormányzói fogadás 

 

 

Budapest: 2021.05.12. 

 

 

      Keys Mária Hermina 

       kormányzó 

 

 

                                         

 


