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JEGYZŐKÖNYV 
 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete 
taggyűléséről 

 

Időpont: 2013. december 3. napján 14 óra  
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55. 
 
Jelenlévő tagok létszáma: 41 fő rendes + 1 támogató tag (mellékelt aláíró ív alapján) 
 
Levezető elnök: Takács Márta 
Jegyzőkönyvvezető: Hercz Klára 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Patonáné Faragó Zsuzsa 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné 
 

A meghirdetett napirendi pontok, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők (Hercz 
Klára, Patonáné Faragó Zsuzsa, Marton Gézáné) egyhangú, 41 fő igen - 
szavazással - elfogadásra kerültek.  
 
Megemlékeztünk a 2013. november 14.-én elhunyt Wiszt Józsefné, Zsuzsiról – 
Egyesület alapító tagjáról. Emlékét megőrizzük. 
 
Napirendi pontok: 
  

1. Takács Márta, elnök, tájékoztatta a tagságot az elmúlt hónap eseményeiről:  
- Bemutatkozik az új egyesületi tag: Győrfiné Dr. Búzási Anna. 
- A Fővárosi Törvényszék hiánypótlási végzésére a szükséges módosítási 

kérés, Közhasznú jogállás iránti kérés, a csatolandó anyagok 45 napos 
határidőn belül beadásra kerültek. Ügyvédi tanácsadási számla 
átutalásra került: 15000 Ft.  

- Egyesületi Honlap tartalmának frissítése megtörtént. A hivatalos 
dokumentumok és kulturális eseményekről készült beszámolók is 
olvashatóak az egyesület honlapján, illetve a nyilvános faliújságon. 

- Újbuda Önkormányzata Civil szervezetek szociális jellegű 
tevékenységének pályázatának elszámolása beadásra került. BMK 
részére hivatalosan átadásra kerültek az elkészített anyagok, fényképek.  

- Önkéntes munkák nyilvántartása, egyedi BMK önkéntes szerződések 
egyeztetése, önkéntes fogadások nyilvántartása, aktualizálás 
megtörtént. Decemberi önkéntes munkák szervezése folyamatban. 

- Oktatási programok november – december hónapra a lehetőségekhez 
képest elkészültek, kiküldésre kerültek.  

- Kulturális programok: Múzeumlátogatás, GOBBI vetélkedőről részletes 
beszámolót Marton Lici ad. 

- A tagság egyhangú szavazással felhatalmazza az Elnökséget az 
Egyesület 2014. évi tervezett működési feltételei érdekében folytatandó 
tárgyalásokra.  

 
2. Elnök tájékoztatja a tagságot az Egyesület aktuális gazdasági helyzetéről, a 
felhasznált költségek alakulásáról, önkormányzati pályázati elszámolásának 



 2 

függvényében. Az év végéig a további költség felhasználás - a közhasznú 
státusz érdekében - folyamatos kontroll mellett történik.  
 
Az Elnökség javaslata alapján a 2014. évi tagdíjra 4000 Ft/év összegű 
előterjesztést tesz.  
2013.11.03./1. sz. Határozat:  
A tagsági vélemények után a Taggyűlés egyhangú – 41 igen szavazattal – 
elfogadja a 2014. évi tagdíj összegét 4000 Ft értékben. 
 
2. Egyeztetésre kerültek a december 12.-én – megtartandó karácsonyi záró 

összejövetel, önkéntesek, együttműködők vendéglátásával kapcsolatos 
tennivalók. 

3. Marton Lici beszámolt a Gobbi 100 vetélkedőn szereplő kis csapatunk sikeres 
szerepléséről és az előző havi múzeumlátogatásokról.  

4. Tájékoztatás történt a november – december havi oktatási, gyakorlási 
lehetőségekről és önkéntes feladatokról. Egyeztetésre kerültek a januári 
kulturális programok. 

 
 
 
 

Takács Márta                   Hercz Klára                                

levezető elnök               jegyzőkönyvvezető 

 

 

Patonáné Faragó Zsuzsa                                               Marton Gézáné 

 jegyzőkönyv hitelesítő                 jegyzőkönyv hitelesítő 


