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JEGYZŐKÖNYV 

 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete taggyűléséről 
 

Időpont: 2014. február 4. napján 14 óra  

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1115. Budapest, Etele út 55. 

Jelenlévő tagok létszáma: 48 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 

Levezető elnök: Takács Márta 

Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Patonáné Faragó Zsuzsa 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné 

 

A meghirdetett napirendi pontok, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők (Takács 

Márta, Arleth Györgyi, Patonáné Faragó Zsuzsa és Marton Gézáné) egyhangú, 48 fő igen - 

szavazással - elfogadásra kerültek.  
 

Napirendi pontok: 
  

1. Rövid tájékoztató az előző év első hónapjának főbb eseményeiről 

Alapszabály, közhasznúsági státusz 

Takács Márta tájékoztatta a tagságot, hogy – a Fővárosi Törvényszék elfogadó végzése ellen 

(Alapszabály, közhasznú státusz kérelem) a Fővárosi Főügyészség fellebbezést nyújtott be, a 

közhasznúsági státusz jogossága ellen. Az egyesület az észrevételezési joggal élt, jelenleg a 

másodfokú döntés (Ítélőszék) határozatára várunk.  
 

EZÜSTNET Egyesület működési feltételei, kapcsolatok 

A BMK-val 2014. január 2-án aláírásra került a 2014. július 15.-ig szóló Együttműködési 

megállapodás, a korábbiakhoz hasonló feltételekkel. Elindultak az ismeretterjesztések, 

gyakorlások a számítógépes teremben. Patonáné Faragó Zsuzsa tolmácsolta a BMK 

kiállításőrzésre vonatkozó BMK önkéntes munka igényét. A tagság vállalta a feladatot.  
 

A 2014. évi tevékenységeink közeli és távolabbi tervezése, javaslatok, kérések  

Megtörtént a kapcsolatfelvétel az Újbuda Önkormányzattal, 6 tagunk vállalta a XI. Bölcső 

utcai programközpont számítógépes helyiségében keddi napokon a felügyeletet és 

segítségnyújtást a 60+ kerületi idősek számára.  

Tervezzük, hogy havi 1 kulturális programot nyílt szervezésben, a kerület 60 + idősei részére 

is meghirdetjük.  
 

2. Kulturális programok 

Marton Gézáné, Lici következő időszakra vonatkozó kulturális javaslatai.  

Február 21-én Alcsúti Arborétumba látogatunk el.  

Szervezés alatt áll az Idegenvezetők Világnapján 1-1 programban való részvétel. 

Március 21-én Pécelen a Ráday kastély megtekintését tervezzük.  

Várható egy gemenci kirándulás, a dégi Festetics kastély meglátogatása, és igény esetén 

utazás Malonyára.  

A budavári De la Motte palotában és a Budapesti Történeti Múzeumban tett látogatás fotóinak 

megtekintése.   
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3. Egyebek: 

Bemutatkoztak felvételt nyert új tagjaink. 

Turbékné Ludvig Erzsébet támogatói státusz felvételét kérte, a honlap fejlesztésében, 

kezelésében ígért segítséget.  

A tagság hozzájárult a támogató tagi státusz felvételéhez. 

2014.02.04./1. sz. Határozat: a Taggyűlés egyhangú - 48 fő igen - szavazattal Turbékné 

Ludvig Erzsébet támogató tagi státuszát elfogadta. 

 

 

 

Arleth Györgyi                       Patonáné Faragó  Zsuzsa                           Marton Gézáné 

    jkv. vez.             jkv. hitelesítő                  jkv. hitelesítő 

 
 
 

  Takács Márta 

  levezető elnök 


