Jegyzőkönyv
2019-2020 Lions évet záró Küldöttgyűlésről
Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
9421 Fertőrákos, Fő u. 1.
Boronkay Gusztáv a 2019-2020 Lions év kormányzója az alapszabály 5/3 pontja alapján a
2020. 06. 02. napján keltezett meghívóban összehívta a Magyarországi Lions Clubok
Szövetségének konvencióját (küldöttgyűlését)
2020. 06. 27. napjára 11:00 órai kezdettel Fertőrákosra a Kőfejtő és barlangszínház
színháztermébe.
Boronkay Gusztáv köszöntötte a megérkezett küldötteket és mind a mandátum vizsgálói
bizottság elnöke bejelentette:
A Magyarországi Lions Klubok Szövetségének a konvenció napján:
42 Lions club tagja van.
A Lions cluboknak 862 tagja van
Az alapszabály 5/21 pontja alapján a tagklubok 77 küldöttet állíthatnak a konvencióra.
A megérkezett és regisztrált küldöttek száma a jelenléti ív szerint 57 fő
74%
A konvenció határozatképes.
Köszönte a Lions tagok aktivitását és türelmét, hogy a nehéz külső körülmények ellenére a
hagyományos májusi időponttól elérő időben készek voltak és felkészültek a konvenciós
munkára.
A vírus okozta veszély sokáig nem tette lehetővé az érdemi munkát. Csak mostanra adódott
meg a lehetőség, hogy odafigyeléssel és a Barlang Szinház fizikai adottságait kihasználva
tudjunk személyes találkozás melletti konvenciót tartani.
A himnuszok, a megemlékezés és a Csengettyű Kórus film után:
dr. Farkas Ciprián Sopron megyei Jogú városának polgármestere köszöntötte a Lions
vendégeket.
Kiemelte és köszönte a Lions tagságok jószolgálati munkáját szerte a világban és hazánkban
is.
Sopron városában a két Lions club kiemelkedő munkát végez a látásérült emberek
életminőségének javítása érdekében, de jelen vannak minden területen, ahol segítő kezek
szükségesek.
A Tri-Jumelage programjuk keretében megmutatták Sopron városának értéket az európai
Lions társaiknak.
Köszönet minden segítő Lions kéznek.
Jó munkát kívánt az év zárásának értékeléséhez, de még fontosabb a következő év
feladatainak meghatározása.
Öröm volt számára e csodás helyszínen köszönteni a Lions embereket.
Boronkay Gusztáv köszönte az elismerő és támogató szavakat.
Boronkay Gusztáv ismertette a konvenció előkészítésében résztvevő bizottságok tagjait.
Mandátum vizsgáló bizottság:
Boronkay Gusztáv kormányzó
Süle János titkár
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Rainer Zsolt kincstárnok
Jelölő bizottság
Dr. Kneffel Pál Savaria Lions Club
Bors Dániel Sopron Lions Club
Bunyevácz Róbert Soron Lions Club
Boronkay Gusztáv kérte fogadják el a küldöttek:
Horváth Miklós volt nemzetközi igazgatót, nagytiszteletnek örvendő Lion társunkat kérte
levezető elnöknek.
Jegyzőkönyv vezetőnek Süle János titkárt
Hitelesítőknek: Budai József és Vörös Ákos urakat.
A konvenció a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Horváth Miklós köszönte a bizalmat és konvenció elnöki tisztét átvette.
Ismertette: SZMSZ részét a szavazások rendjéről:
A napirendi pont 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 hosszabb nem lehet. 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.
Személyi titkos szavazáskor, egy tisztségre történő többes jelölés esetén a szavazatok
egyszerű többségét elnyerő jelölt kerül megválasztásra.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés az eljárási rendel kapcsolatban.
Kérdés nem volt.
Horváth Miklós ismertette:
A konvenció meghirdetése 2020. 06. 02 napján minden klubelnöknek e-mail levél formában
küldött meghívóval megtörténet.
A meghívó minden szükséges adatot tartalmazott, amit az alapszabály előír.
Ezen a napon megjelent a honlapon a konvenciós információs felület.
2020. 06. 15 napjáig az alapszabály előírásainak megfelelően
ezen a honlap felületen minden napirendi ponthoz tartozó írásos beszámoló megjelenítésre
került.
A konvenciós anyagok megjelenéséröl a Lions Clubok vezetése e-mail ismertetőt kapott.
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Horváth Miklós megkérdezte a küldötteket van e valaki, aki nem ismeri ezen anyagokat.
Jelentkezés nem történt.
Ismertette a napirendi pontoka:
11:20

1. Kormányzó szóbeli kiegészítése az írásban megküldött beszámolóhoz
kérdés, vélemény, szavazás

11:45

2. Kabinet kincstárnok szóbeli kiegészítése az írásban megküldött
beszámolóhoz
kérdés, vélemény, szavazás

11:55

3. Kabinet titkár szóbeli kiegészítése az írásban megküldött beszámolóhoz
kérdés, vélemény, szavazás

12:10

4. FB elnök szóbeli kiegészítése az írásban megküldött beszámolóhoz
kérdés, vélemény, szavazás

12:20

5. 2019. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása Határozat hozatal

12:30

6. Jelölő Bizottság jelentése a jelölés eredményéről, jelöltek szavazólapra
felvétele, titkos szavazás elrendelése.
A jelölő bizottság mostantól szavazatszámláló bizottság.

13:00

7. A Kormányzójelölt írásban kiküldött programjának és költségvetésének
bemutatása
2020-2021 évi Lions program és költségvetés elfogadása
kérdés, vélemény, szavazás

13:20

8. A II. Alkormányzójelölt (jelöltek) bemutatkozása
13:30 - 14:30 Ebéd

14:30

9. A szavazat számláló Bizottság jelentése a Kabinet tagok megválasztásáról

14:45

10. A 2020-2021. évi „Wanatka Díj” ünnepélyes átadás

15:00

11. Szövetségi Lions klubpályázatok eredményhirdetése

15:20

12. Kitüntetések, elismerések átadása.

16:00

Küldöttgyűlés zárása

Bejelentette:
Az alapszabály szerinti módosítási időben más napirendi pont javaslat nem érkezett.
Kérte a napirendi pontok elfogadását.
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A konvenció a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
Horváth Miklós tárgyalási ügyrendi javaslatot terjesztett be.
Kérte a konvenciót:
Javasolta az első 5 napirendi ponthoz tartozó szóbeli kiegészítéseket először hallgassa meg a
konvenció majd ezek ismeretében legyenek kérdések és vélemények.
A konvenció a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Horváth Miklós köszönte a döntést és kérte az előterjesztőket a napirendi ponthoz tartozó
időkeret betartására.
Felkérte Boronkay Gusztáv kormányzót kiegészítése megtartására.
Boronkay Gusztáv köszönte szót.
Köszönte a Lions tagság aktivitását és nagy öröm számára, hogy minden nehézség ellenére
több mind 100-an vagyunk jelen e csodás környezetben.
Nehéz évünk volt egy teljes fél évet elveszítettünk.
„Hagyomány és Modernitás”
A munkánk alapja a kreatív gondolkodás fokozása.
Tagfejlesztés.
Nélkülözhetetlen a megfontolt generáció váltás végzése.
Kiemelte a sikeres tagfejlesztés munkákat Mosonmagyaróváron, Kecskeméten.
A márciusi a gyakorlatilag ellehetetlenült munka ellenére az útkeresés volt a jellemző
és sikeres volt a legtöbb klubnál az interneten való új munkavégzés és találkozások
megszervezése.
A kreativitásnak köszönhetően a taglétszámukat sikerült megtartani.
Igaz 108 tagtól elköszöntünk, de 89 új tagunk is van.
Bíztató, hogy Egerben, Kecskeméten, Jánossomorján számolhatunk új klubok
indulásával.
Folytatódott a Wanatka központ szolgáltató központtá való fejlesztése.
Sikeres lett a titkári koordinátori munka megindítása. Stabil és teljes körűvé vált az amerikai
jelentési rendszerünk.
Sikerült az aktivitási jelentéseket lényegesen javítani és elértük ezen a téren a térségben
elsők legyünk. Köszönet az elvégzett munkáért.
dr. Chrabák László volt kormányzó javaslatára megalakult a vírus okozta gondok enyhítését
segítő sokrétű munkacsoport.
• anyagi támogatás
• orvosi segítés tanácsadása
• pályázatok a vírus idejének megismertetésére
• védekezési anyagok beszerzése a klubok részére
Ez a csoport már sikeresen dolgozik.
A clubokhoz eljutottak a védekezési anyagok
Működik az orvosi segítő tanácsadó csoport
Már kifizetésre kerültek segítő pályázatok.
Meghirdetésre kerültek a versíró és fotó pályátok.
Ez a program jól megmutatja a szolgáltató központ fontosságát és gondos megfontolt
gazdálkodás jelentőségét.
Sikeres volt a Lions Bál idén is. A jótékonyság jelentősen növelte anyagi stabilitásunkat.
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Oktatások.
Itt a modernitásé volt a fő szerep.
Az itt megismert tudás jelentősen segítette az internet világában való eredményesebb
munkánkat.
Elindult egy nagyon fontos program!
Bemutatta a respect for all programot és honlapot.
http://www.respectforall.hu/
www.facebook.com/respectforallhun/about/?ref=page_internal
A Lions tagságnak itt meghatározó szerepe kell, hogy legyen.
A rövid filmekből, ami bemutatásra került jól érzékelhető mi a feladat.
Kérte ismerjük meg a programot. Lehet csatlakozni támogatni.
Köszönte az éves munkához kapott támogatást és kerüljön eredményes megvalósításra a
három éves program utolsó éve is.
Horváth Miklós köszönte a kiegészítést.
Felkérte Rainer Zsolt kincstárnokot szóbeli kiegészítésének megtételére.
Kérte a közhasznúsági jelentés kiegészítését is tegye meg.
Rainer Zsolt kincstárnok szóbeli kiegészítésében elmondta az ő feladata a számok az
eredményeség a könyvelési feladatok bemutatása.
Itt nem sokat lehet kiegészíteni, minden dokumentum a honlapon olvasható.
A legfontosabb a szövetségünk anyagi helyezte stabil nincsenek kifizetetlen követelések, és
nincsenek be nem érkezett követelések sem.
A tagdíj fizetési hajlandóság változatlan késve, de minden tagdíj befizetés megtörténik az
aktív kluboknál. Sajnos mindig van megszűnő klub, ami magával hoz tagdíj tartozás
elmaradásból adódó pénzügyi leírást. Igaz azt is lehet mondani az új tagok belépése ezt
mindig kompenzálja és nem okoz igy pénzügyi veszteséget csak könyvekben egy pici fekete
pont.
Az FB. és köztem mindig aktív a kapcsolat kiemelkedően a konvencióra és az átadás
átvételekre vonatkozó időszakban.
Az idei év második része nagy munkát jelentett. Pénzügyileg is végig kellett gondolni hogyan
lehet megerősíteni és érdemi válaszokat adni a támogatási kérések fedezetélre.
Azt gondolom a kormányzói beszámoló bemutatta, sikerült.
Köszönte figyelmet és a klubkincstárnokok segítő támogatását.
Horváth Miklós köszönte a beszámolót
Felkérte Süle Jánost szóbeli titkári kiegészítője megtartására.
Süle János köszönte a szót
Egy bemutató pps anyaggal készült.
A mindenes
A kettétört év.
Tiszteld és tanulj a múltból, de engedd be az újat!
Ez volt az évem mozgató gondolata
42 klub amiből mostanra 1 feladta.
862 tag
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108 elvesztés
89 belépés, de ez már ismert
Megváltozott a kapcsolat tartási rendszer mind Amerika mind a hazai területen
8 új oktató film készült
Megvalósult a titkári koordinátori rendszer
Eredménye a kormányzói beszámolóban szerepel.
Új magyar honlap, és facebook megjelenés
Mit jelentett mind ez - több mind 3000 levelet
Nem tagadom titkári részről nehéz munkás év volt.
Talán klubok néha soknak is tartották már megint a titkár ír valamit és az feladatot jelent.
Köszönöm a türelmet a sok segítést.
Legyen ez a szóbeli kiegészítés is szokatlan, most az elhangzással egyidőben már olvasható a
honlapon a konvenciós részben.
Horváth Miklós köszönte a kiegészítést.
Tisztelt konvenció szokatlan bejelentés vagyok kénytelen megtenni.
Most az FB jelentés megtárgyalása következik.
Az FB jelentés a honlap konvenciós oldalán határidőben megjelenítésre került.
Dr. Buzási Gábor FB elnök jelezte a kormányzónak halaszthatatlan családi elfoglaltság okán
nem tud a konvenció munkájában részt venni és Pázmányi György Liont az FB titkárát bízta
meg a részvétel feladatával.
Pázmányi György Lions egy közúti esemény következtében még nem érkezett meg.
Jelen van küldöttként Dr. Ligeti István Lion, az FB tagja, így kérem mutassa be az FB
álláspontját a 2019-2020 Lions évről.
Dr. Ligeti István tekintettel a kialakult részvételi gondra ismertette az FB álláspontját.
Az FB az írásos anyagban beszámolt a Lions évről.
Pénzügyi és általános tekintetben is.
A pénzügyi év mind minden évben a kereszt fél éves rendszer következtében kiemelt
figyelmet igényel, több kormányzó tevékenysége is érintett az elszámolások során.
A szövetség anyagilag stabil, de az áthúzódó költségek elkülönítésére nagyobb figyelmet kell
fordítani.
Az FB a szervezet működtetésével kapcsolatban ajánlásokat fogalmazott meg kérte azok
figyelembevételét.
Sajnálta a kialakult részvételi gondot, de jelezte ez nem emberi mulasztáson alapul sajnos a
közlekedés mindig is veszélye üzem volt és lesz.
Horváth Miklós köszönte a kiegészítést.
Bejelentette kérdések vélemények következnek.
Vannak e kérdések az elterjesztők felé.
Kérdések nem voltak.
Vélemények.
Kormányzói beszámoló
Magyar László volt kormányzó. Boronkay Gusztáv kormányzónak példa nélküli
feladatot kellett megoldani. Minden erejével azon dolgozott a kabinet segítségével ne
következzen be törés a Lions életében. Ez sikerült. Köszönet érte.
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Fésűs Máry a kiemelkedő munka szimbólumaként egy Lions logóval díszitett
szájmaszkkal köszönte meg a munkát.
Boronkay Gusztáv köszönte az elismerő szavakat.
Kincstárnoki beszámoló
nem volt vélemény
Titkári Beszámoló.
Már János Balatonlelle a facebook világának fontoságára hívta fel a figyelmet. Kérte a
klubokat egymás facebook oldalának támogatására.
Más hozzászólás nem volt.
Horváth Miklós a beszámolok vitáját lezárta.
Bejelentette határozathozatalokra kerül sor.
1/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró kormányzói beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogta.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
2/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró kincstárnoki beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogta. Tudomásul
vette és elrendelte a megszűnt Siófok Lions Club tagdíj tartozásának törlését a követelésekből
97 200 Ft értékben.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
3/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró titkári beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogta. Tudomásul vette a
Kecskeméti Szent László Lions Club megszűnését tagságának kiüresedése következtében. A
magyarországi Lions Klubok Szövetségének tagságából törölte. A 2020. július 1. napján a
taglétszám 41 klub.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
Horváth Miklós az FB beszámolója kapcsán két határozat meghozatalát terjesztette be.
4/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója
az FB javaslatát a kitüntetési szabályzat megalkotásáról és a Jószolgálati alap létrehozásáról a
kabinet hatáskörébe utalja és kéri annak megfontolását a soron következő kabinet
munkában.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
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5/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró FB jelentést a 4/2020 határozat figyelembe vételével elfogta.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.

6/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019. évet záró mérleget elfogta és annak közzétételét elrendeli.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
7/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019. évet záró közhasznúsági jelentést elfogta és annak közzétételét elrendeli.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
Horvát Miklós köszönte a megfontolt döntéseket.
Felkérte Dr. Kneffel Pált a jelölő bizottság elnökét tegye meg jelentését.
Dr. Kneffel Pál köszönte a klubok aktív részvételét a jelölési munkában.
Bejelentette mind a 15 kabinet tisztségre érkezett jelölés.
Többes jelölés nincs.
Minden jelölt elfogata a felkérést és az elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatát is meg
küldte.
A jelölések a következők.
funkció
jelölt
jelölő LC
Kormányzó
Keys Mária Hermina
Bp. Cosmopolitan LC
Első Nyíregyházi LC
Bp-Budaörs Horizont LC
I. Alkormányzó
Dr. Fogarassy Csaba
Első Nyíregyházi LC
Bp-Budaörs Horizont LC
Első Bp-Gödöllő LC
II. Alkormányzó
Koncsik István
Kecskemét Szt. László LC
Első Nyíregyházi LC
Bp-Budaörs Horizont LC
Kincstárnok
Rainer Zsolt
Savaria LC
Első Nyíregyházi LC
Titkár
Süle János
Savaria LC
Első Nyíregyházi LC
1. Régióelnök
Dr. Kökény Mihály
Central LC
Bp-Budaörs Horizont LC
2.Régióelnök
Ságiné Farkas Gyöngyi
Székesfehérvári Első LC
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3.Régióelnök
1.Zónaelnök
2.Zónaelnök
3.Zónaelnök
4.Zónaelnök
5.Zónaelnök
6.Zónaelnök

dr. Chrabák László
Fésűs Mária Mary
Hégely Péter
Dr. Cziner Istvánné
Dr. Halmos Mária
Dr. Liszovszki Ágnes
Kissné Dr. Szabó-Kiss Mária
Holló Viktória

Első Nyíregyházi LC
Új Mozaik LC
Monor-Hegyessy LC
Sopron Lady LC
Balatonlelle LC
Kecskemét Szt. László LC
Első Miskolci Lady LC

Kérte a jelölések elfogadását és szavazó lapra való felvételt.
Horvát Miklós köszönte a sikeres munkát.
Minden kabint tisztségre érkezett jelülés és az az alapszabálynak megfelelően érvényes.
Az alapszabály értelmében további jelölésekre nincs lehetőség.
Kérte küldötteket a jelölések alapján fogadja el a jelöltek szavazó lapra való felvételét.
A küldöttek egyhangú szavazattal ezt elrendelték.
Horvát Miklós Kérte Dr. Kneffel Pált a jelölő bizottság elnökét a szavazó lapok elkészítésére.
Bejelentette a jelölő bizottság mostantól szavazat számláló bizottsággá alakul át.
Horváth Miklós kérte Keys Mária I. alkormányzót 2020-2021 kormányzói programjának és
költségvetésének ismertetésére.
Keys Mária köszönte a szót.
Elöljáróban elmondta minden dokumentáció a honlapon olvasható.
Azt gondolta és szerette volna, ha a programja nyomtatásban is megjelenik.
Elkészült és az minden küldöttnek és vendégnek átadásra került.
Kérte tanulmányozzák forgassák szeretettel.
„A múlt már történelem. A jövő pedig győzelem.”
Gondolat köré építtettem fel a kormányzói feladatokat és programot.
A járvány új kihívásokat jelentett és még sokáig jelenteni is fog.
Itt: „Bajban ismerszik meg a jóbarát”
Folytatom dr. Chrabák László voltkormányzó által meghirdetett és a kabinet által elfogadott
programot.
A tagfejlesztés a legfontosabb feladat.
Új kibővített csapattal indítom az évet
Folytatódik a Wanatka központ fejlesztése.
Új eszközök
Bővülő szolgálat értetek.
Még hatékonyabb oktatási, képzési feladatok megvalósítása.
A nemzetközi kapcsolatok újra indítása, ha a vírus nem szól közbe.
Köszönöm a bizalmat és tiszta szívből kész a szolgálatra.
Kérte programjának és költségvetésének elfogadását.
Horváth Miklós köszönte a szóbeli kiegészítést
Kérte a küldötteket kérdés véleményt tegyen fel a jelöltnek.
Kérdés vélemény nem volt
Határozat hozatalt terjesztett be.

9

8/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2020-2021 kormányzói programot és költségvetést a beterjesztett dokumentumoknak
megfelelően és tartalommal elfogadta.
A küldöttek egyhangú szavazattal elfogadták.
Horváth Miklós Keys Mária kormányzó jelöltnek sok sikert kívánt programjának
megvalósításához.
Horváth Miklós kérte dr. Fogarassy Csaba Liont, I. alkormányzói programjának bemutatására.
Programomat megismerhettétek a honlapon, ismeritek munkámat és gondolkodásomat
A 2020-2021 Lions évben a tagfejlesztés és még hatékonyabb oktatást kívánom szolgálni.
Kérem ebben támogatásotokat.
Horváth Miklós köszönte a szóbeli kiegészítést
Kérte a küldötteket kérdés véleményt tegyen fel a jelöltnek.
Kérdés vélemény nem volt
Horvát Miklós kérte Koncsik István II. alkormányzó jelölt szóbeli kiegészítését a
programjához.
Koncsik István köszönte szót a programja a honlapon megismerhető.
Úgy gondolja gondolkodását munkáját nem kell bemutatni a Lions tagoknak azt megismerték
az elmúlt években.
Még hatékonyabb külső és belső kommunikáció
A fiatalok intenzívebb bevonása a Lions életbe
Új kihívásokra új megoldások szükségesek és ebben kívánok sokat dolgozni
Tagfejlesztés, tagmegtartás, oktatatás a kor igényeinek és lehetőségeinek kihasználásával.
Ehhez kérem a támogatást megválasztásom esetén.
Horváth Miklós köszönte a szóbeli kiegészítést
Kérte a küldötteket kérdés véleményt tegyen fel a jelöltnek.
Kérdés vélemény nem volt
Horváth Miklós kérte Dr. Kneffel Pált a titkos szavazás lapjának bemutatására és a szavazás
rendjének ismertetésére.
Dr. Kneffel Pál bemutatta a szavazó lapot.
Ismertette.
A nyílt szavazáshoz használt szavazó lap leadásával vehető át a titkos szavazáshoz szükséges
dokumentum.
A küldött a jelölteknél az igen vagy a nem négyzetbe beírt x jellel ismerteti döntését
Áthúzás, üres jelölő lap leadása érvénytelen szavazat.
Kérte, hogy az ebédszünet kezdetével a szavazó lapok átvételét a döntésük meghozatalát,
hogy a szünetben a szavazat számláló bizottság el tudja végezni munkáját.
Horváth Miklós köszönte a jelentést.
Kérte a küldötteket a megfontolt döntésük meghozatalára.
A konvenció munkáját az ebéd szünetre felfüggesztette.
Folytatódott a konvenció
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Horvát Miklós a szavazat számláló bizottság elnökének jelentését.
Dr. Kneffel Pál bejelentette.
A 2020-2021 Lions kabinet tagjainak titkos szavazással történő megválasztása sikeres és
eredményes volt.
Benyújtotta a szavazás eredményét összefoglaló írásos dokumentumot.
Horvát Miklós köszönte munkát és ismertette a konvenció
9/2020 titkos szavazással megalkotott határozatát a 2020-2021 Lions kabinet tagokról.
A Magyarországi Lions Clubok Szövetségének kabinetje:
2020 július 1 időponttól 2021 június 30 időpontig:
Kormányzó

Keys Mária Hermina

I. Alkormányzó

dr. Fogarassy Csaba

II. Alkormányzó

Koncsik István

Megelőző
Kormányzó

Boronkay Gusztáv

Titkár

Süle János

Kincstárnok

Rainer Zsolt

1. régió elnök

Dr. Kökény Mihály

2. régió elnök

Ságiné Farkas Gyöngyi

3. régió elnök

dr. Chrabák László

1. zóna elnök

Fésűs Mária Mary

2. zóna elnök

Hégely Péter

3. zóna elnök

Dr. Cziner Istvánné Dr. Halmos
Mária

4. zóna elnök

Dr. Liszovszki Ágnes

5. zóna elnök

Kissné dr. Szabó-Kis Mária

6. zóna elnök

Holló Viktória

Horvát Miklós gratulált az új vetésnek.
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Keys Mária megválasztott kormányzó köszönte a kabinet nevében a bizalmat és bejelentette
készek a szolgálatra.
Horváth Miklós mind a Lions nemzetközi vezetés tagja kért szót.
Ismertette a Lions nemzetközi rendszerbe történt eseményeket és döntések a vírus okozta
események következtében.
Minden nagy jelentős és meghatározó nemzetközi esemény törlésre került.
A Lions nemzetközi vezetés mandátuma megmarad 2021 július 1 időpontig.
Amerikában még mindig tombol a járvány igy központ működése is korlátozott.
Mély fájdalommal jelezte, bár pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, de sok Lions
társunk is a vírus áldozatává vált.
Levetített egy filmet, mely bemutatta az elmúlt év eredményeit.
Köszönte a figyelmet.
Bejelentette:
Minden konvenció kiemelkedő esemény a Lions évben végzett munkáért az elismerések
átadása.
Kérte a kormányzót adja át az elismeréseket-

Díj neve
Protokoll
Fotópályázat gondozásáért
Fotópályázat III

Díjazott
Major Zoltán (Cosmopolitan LC)
Fésűs András (Mozaik LC)
Süle János

Fotópályázat II
Fotópályázat I
Wanatka Média
Wanatka Média
Új Klubban kiváló munkáért
Új Klubban kiváló munkáért
Új Klubban kiváló munkáért
Új Klubban kiváló munkáért
Új Klubban kiváló munkáért
LEO munkáért

Boronkay Gusztáv
Szabó Béla
Stanics Adrienn
Vajda Klára
Csihony-Kok Anita titkár – Balatonfüred LC
Horváth Ágnes elnök – Balatonfüred LC
Joó Katalin kincsátrnok - Sopron Lady LC
Kovács Renáta titkár - Sopron Lady LC
Halmos Mária elnök - Sopron Lady LC
Jánosa Leonetta

Tudj és merj – társasjáték gondozásáért
Kormányzó elismerő oklevele tagfejlesztésért
Kormányzó elismerő oklevele Kiváló Zónaelnök
Kormányzó elismerő oklevele Egészségnap
Kommunikációs felület gondozásáért
Honlap felület biztosításáért
Honlap Legintenzívebb felület használó

Dr. Károlyi György (Sopron LC)
Holló Viktória (Miskolci Első Lady LC)
Szarvas Krisztina Patrónus LC Győr
Dr. Kökény Mihály
Darabos Erika
Koncsik István Kecskemét Szent László LC
Szeged LC
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Tri-Jumelage szervezéséért

Kulbert Gábor (Sopron LC)

Tri-Jumelage szervezéséért
YEC szervezéséért
Termek biztosításáért
Képzés szervezéséért
Jogi segítségért
Kincstárnoki munkáért
Titkári-koordinátori összedolgozásért
Titkári-koordinátori összedolgozásért
Kormányzó elismerő oklevele
Intenzív volt Elnöki munkáért

Gyulainé Kollár Krisztina (??? LC)
Kende László
Pataki András (Sopron LC)
Molnár Gábor (Győr Első LC)
Dr. Horvárh Ágnes
Rainer Zsolt (Savaria LC)
Németh Ráchel Budapest Mozaik LC
Süle János Savaria LC
Keys Mária Hermina (Cosmopolitan LC)
dr. Chrabák László

Oktatás, segítség
Nemzetközi elnök elismerő oklevele
Nemzetközi elnök díj

Horváth Miklós (Cosmopolitan LC)
Joseph Keys
Rainer Zsolt (Savaria LC)

Nemz. eln. leadership díj
Jeles Attila
Az év tagfejlesztő klubja
Mosonmagyaróvár LC
Az év tagfejlesztője
Cselovszki Katalin
Az év jószolgálati eseménye Budapesten
Budapest Mozaik LC
Az év jószolgálati eseménye Kelet-magyarországon
Első Miskolci Lady LC
Az év nemzetközileg elismert rendezvénye: TriSopron LC
Jumelage
Az év jószolgálati eseménye
Savaria LC
Az év klubja Nyugat-magyarországon
Patrónus LC Győr
Az év klubja Kelet-magyarországon
Szt. László Kecskemét LC
Az év klubja
Mosonmagyaróvár LC
Az év lionja
Harsányi Zsuzsa
Melvin Jones díj
dr. Ligeti István
Melvin Jones díj
Dr. Kökény Mihály
Melvin Jones díj
dr. Chrabák László
Kormányzói elismerés a rendező klubnak
Sopron LC

Az ünnepi esemény után a konvenció:
Keys Maria zárszavával befejezte munkáját.
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Aláírások:

Boronkay Gusztáv
kormányzó

Süle János
jegyzőkönyvvezető

Budai József
jegyzőkönyv hitelesítő

Vörös Ákos
jegyzőkönyv hitelesítő
Határozatok tára.

1/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró kormányzói beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogta.
2/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró kincstárnoki beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogta. Tudomásul
vette és elrendelte a megszűnt Siófok Lions Club tagdíj tartozásának törlését a követelésekből
97 200 Ft értékben.
3/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró titkári beszámolót a szóbeli kiegészítéssel elfogta. Tudomásul vette a
Kecskeméti Szent László Lions Club megszűnését tagságának kiüresedése következtében. A
magyarországi Lions Klubok Szövetségének tagságából törölte. A 2020. július 1. napján a
taglétszám 41 klub.
4/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója
az FB javaslatát a kitüntetési szabályzat megalkotásáról és a Jószolgálati alap létrehozásáról a
kabinet hatáskörébe utalja és kéri annak megfontolását a soron következő kabinet
munkában.
5/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019-2020 évet záró FB jelentést a 4/2020 határozat figyelembe vételével elfogta.

6/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019. évet záró mérleget elfogta és annak közzétételét elrendeli.
7/2020 konvenciós határozat.
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A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2019. évet záró közhasznúsági jelentést elfogta és annak közzétételét elrendeli.
8/2020 konvenciós határozat.
A magyarországi Lions Clubok Szövetsége Fertőrákoson 2020. 06. 27.-én tartott konvenciója a
2020-2021 kormányzói programot és költségvetést a beterjesztett dokumentumoknak
megfelelően és tartalommal elfogadta.
9/2020 titkos szavazással megalkotott határozatát a 2020-2021 Lions kabinet tagokról.
A Magyarországi Lions Clubok Szövetségének kabinetje:
2020 július 1 időponttól 2021 június 30 időpontig:
Kormányzó

Keys Mária Hermina

I. Alkormányzó

dr. Fogarassy Csaba

II. Alkormányzó

Koncsik István

Megelőző
Kormányzó

Boronkay Gusztáv

Titkár

Süle János

Kincstárnok

Rainer Zsolt

1. régió elnök

Dr. Kökény Mihály

2. régió elnök

Ságiné Farkas Gyöngyi

3. régió elnök

dr. Chrabák László

1. zóna elnök

Fésűs Mária Mary

2. zóna elnök

Hégely Péter

3. zóna elnök

Dr. Cziner Istvánné Dr. Halmos
Mária

4. zóna elnök

Dr. Liszovszki Ágnes

5. zóna elnök

Kissné dr. Szabó-Kis Mária

6. zóna elnök

Holló Viktória
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