JEGYZŐKÖNYV
az EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete közgyűléséről
Időpont: 2015. szeptember 1. 14 óra
Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55.
Jelenlévő tagok létszáma: 39 fő (mellékelt aláíró ív alapján)
Levezető elnök: Takács Márta
Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi
Jegyzőkönyv hitelesítő: Éles Józsefné
Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné
A meghirdetett napirendi pontok, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők (Arleth Györgyi,
Marton Gézáné és Éles Józsefné) valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjai (Zengő
Miklósné és Buliczka Lászlóné ) egyhangú 35 fő igen szavazással elfogadásra kerültek.
Napirendi pont előtt megemlékezés váratlanul elhunyt tagtársunkról, Áronffy Marikáról
Napirendi pontok:
1. Rövid tájékoztatás nyári szünet alatti eseményekről, információkról, elnökségi
megbeszélésről
- Oktatási felelős jelölésének előkészítése, Oktatási csoport létrehozásának javaslata,
Jelölőbizottság munkája, Elnökségi javaslat ismertetése,
- Tagság ismeretterjesztési igényeinek felmérése, összesítés eredményének ismertetése,
Szilassi Andrea felkérése okos telefonok, tabletek témájú ismeretterjesztésre,
- Kulturális programok előkészítése,
- Újbudai Önkormányzat pályázat eredménye: 300 eFt igénnyel szemben 50 eFt
támogatás elnyerése, szerződéskötés,
- Kastélyprogram és Országjárás az Ezüstnettel program előkészítő szervezési
munkálatok.
2. Részleges tisztújítás
A 2015. májusban lemondott, egyben az Egyesület elnök helyettesi funkciót betöltő, oktatási
felelős pótlása. Az Oktatási felelős feladata az Oktatási csoport munkájának irányítása, a
kialakított ismeretterjesztési programok terjesztése, résztvevők szervezése, technikai feltételek
biztosítása, nyilvántartások vezetése. Feladatok elhatárolásának vitája.
A Jelölő Bizottság elnöke Barzsó Béláné két jelöltre tett javaslatot: Iványi Györgyné és
Tánczos Ferencné személyében, a jelölést Tánczos Ferencné elfogadta, Iványi Györgyné
visszalépett. Újabb javaslat nem volt.
Támogató és ellenvélemények mellett a tagság véleménye alapján az új oktatási felelős
megbízottként folytatja a 2016. évi tisztújításig a feladatát, tölti be elnökségi tagsági
funkcióját.
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2015.09.01./1. sz. Határozat:
A tagság 35 fő igen szavazat, 4 tartózkodás mellett megválasztotta Tánczos Ferencnét
megbízott Elnökségi tagnak, egyben az Oktatási csoport megbízott vezetőjének.
Az Oktatási csoport tagjai: Barzsó Béláné, Czeczon Lászlóné, Kelemen Imréné, Juhász
Istvánné, Iványi Györgyné, Szita Rózsa. Szabó Ferencné a felkérést nem fogadta el.
2015.09.01./2. sz. Határozat:
Az elnökhelyettesi feladatokat a (korábban megválasztott Patonáné Faragó Zsuzsa
mellett a 2016. májusi tisztújításig Arleth Györgyi – gazdasági felelős - látja el.
3. Kulturális programok
A „Kastélyritkaságok Magyarországon” - BMK-ban tervezett - előadás sorozat, valamint az
„Országjárás az Ezüstnettel” - Újbuda 60+ Programközpontban - tervezett - Önkormányzat
által támogatott – előadás sorozat megvalósításának, feladatainak egyeztetése, előadások
programjának, időpontjainak ismertetése.
Őszi kirándulások szervezése, tájékoztatók.
2015. szeptemberi kulturális programok egyeztetése.
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