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JEGYZŐKÖNYV 
 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete taggyűléséről 
 
Időpont: 2013. november 5. napján 14 óra  
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55. 
 
Jelenlévő tagok létszáma: 38 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 
 
Levezető elnök: Takács Márta 
Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Szopják Mária 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Szita Rózsa 
 
A meghirdetett napirendi pontok, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők (Arleth Györgyi, 
Szopják Mária, Szita Rózsa) egyhangú, 38 fő igen - szavazással - elfogadásra kerültek.  
 
Napirendi pontok: 
  

1. Az Egyesület Alapszabály módosításának megvitatása és elfogadása a 
Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.672/2007/14. sz. hiánypótlási végzése alapján 

 
Takács Márta elnök, tájékoztatta a tagságot arról, hogy az Egyesület által 2013. május 15.-
én a Fővárosi Törvényszékre beadott változásbejegyzési kérelemre hozott, Fővárosi 
Törvényszék 7.Pk.60.672/2007/14. sz. hiánypótlási végzésében megjelölt hiányok az 
Alapszabályban  átvezetésre, pótlásra kerültek. Az Egyesület tagjai a módosított 
Alapszabályt előzetesen, véleményezésre - megkapták. A tagságtól beérkezett és jogi 
tanácsadásból származó észrevételek figyelembevételével megvitatásra, egyeztetésre 
került a végleges változat.  
A leglényegesebb módosítások: a közhasznú tevékenységek további részletezésén kívül 
pontosításra, kiegészítésre szorultak a civil törvénynek való megfeleltetések, a tagsági 
viszonyok keletkezésének, megszűnésének lehetséges körülményei, az elnökségi tagok 
hatáskörei, visszahívásuk törvényes lehetőségei, továbbá minden hiánypótlási végzésben 
szereplő rendelkezésnek történő megfeleltetés, pl. nyelvi pontosítások. 
 
2013.11.05./1. sz. Határozat: a Taggyűlés egyhangú - 38 fő igen - szavazattal a 

módosított, egységes szerkezetű  Alapszabályt elfogadta. 

 

2. Az Egyesület Szervezeti Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása 
 

Az Alapszabály – 1. napirendi pont szerinti hiánypótlási végzés teljesítése következtében - 
módosított pontjaival összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) érintett 
részei korrigálásra kerültek. A módosított SZMSZ-t a tagság szintén megkapta előzetesen 
véleményezésre. A beérkezett kérdések, javaslatok megvitatásra, egyeztetésre kerültek. 
 
2013.11.05./2. sz. Határozat: a Taggyűlés egyhangú - 38 fő igen - szavazattal a 

módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadta 
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3. Beszámoló az Újbuda Önkormányzat szociális pályázatához kapcsolódó 
program teljesüléséről (Takács Márta) 

 
Az elnyert pályázat alapján a BMK www.kirandul.hu internetes oldalának frissítését, a honlap 
egy részének karbantartását, aktuális friss információkkal történő kiegészítését vállaltuk. A 
vállalást teljesítettük.  Összesen 11 helyszínt látogattunk meg, amiről szöveges beszámolókat, 
információs adatlapokat készítettünk, fotókkal dokumentáltuk a helyszíneket, kiemelve a 
fogyatékosok, elsősorban mozgáskorlátozott lehetőségeit is. A mai napig 8 helyszín teljes, 
feldolgozott anyagát adtuk át a BMK részére, a fennmaradó 3 helyszín feldolgozása is 
folyamatban van, a hét végéig átadásra kerül. A program teljesítéséről a szerződés előírása 
szerinti beszámoló és elszámolás a gazdasági felelős, Arleth Györgyi közreműködésével - kb. 
1 héten belül - átadásra kerül az Újbuda Önkormányzat részére, az utófinanszírozás mielőbbi 
biztosítása érdekében. 
  
A tagság részéről felmerült, hogy az elkészített anyagokat az internetes megjelenésen kívül 
olyan szervezetek, intézmények részére prezentációs formában külön figyelemfelkeltés 
céljából érdemes lenne felajánlani, akik hátrányos helyzetű, mozgásukban korlátozott 
személyekkel állnak kapcsolatban. 
 
Takács Márta felvetette, hogy ezt a nemes, sokaknak hasznos munkát - immár a pályázat 
lezárása után is – az egyesület további közhasznú tevékenységként folytassa, amelyhez a 
tagság elvi jóváhagyását adta. 
 

4. Önkéntes munkák 
 
Önkéntes koordinátorunk – Patona Zsuzsa – a BMK köszönetét tolmácsolta az elmúlt 
időszakban igényelt közreműködésekért, beszámolt az önkéntes szerződések, nyilvántartások 
helyzetéről. 
 

5. Kulturális közösségi programok egyeztetése 

 
Következő kulturális programként november 21.-én a Szépművészeti Múzeum legújabb 
kiállításának megtekintését tervezzük. 
 

6. Oktatással kapcsolatos feladatok 

Juhász Zsuzsa – oktatási felelős - összeállította a november első 2 hetének ismeretátadási, 
oktatási lehetőségeit, amelyről az információk elküldésre kerültek. A tagság érdeklődése 
esetén lehetőségeket keresünk más területek, témák bekapcsolására is (pl. kézműves 
foglalkozások, egészségügyi területek). 

 
Takács Márta                  Arleth Györgyi                                
levezető elnök               jegyzőkönyvvezető 
 
 
     Szopják Mária                                                        Szita Rózsa 
 jegyzőkönyv hitelesítő                 jegyzőkönyv hitelesítő 


