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JEGYZŐKÖNYV 
 

Az EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete taggyűléséről 
 

Időpont: 2014. március 4.   

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

Jelenlévő tagok létszáma: 41 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, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők (Arleth Györgyi, 

Patonáné Faragó Zsuzsa és Marton Gézáné) egyhangú, 41 fő igen - szavazással - 

elfogadásra kerültek.  

 

Napirendi pontok: 

  

1. Rövid tájékoztató az előző hónap főbb eseményeiről 

 

Takács Márta tájékoztatta a tagságot a taglétszám aktuális alakulásáról, támogató tagi státusz 

igények, tagdíjfizetés alapján. Ebben az évben eddig 5 új belépővel bővült a létszám, az éves 

tagdíjak befizetése folyamatos zajlik. (határidő: 2014. március 31.) 

Bemutatkozott felvételt nyert új tagunk, Nemesné Karafi Katalin. 

Bengő Krisztina tagunk támogatói státuszt kíván felvenni, aki a számítógépes és nyelvi 

ismeretterjesztésben önkéntesként továbbra is ellátja a vállalt feladatokat. A tagság 

hozzájárult a támogató tagi státusz felvételéhez. 

2014.02.04./1. sz. Határozat: a Taggyűlés egyhangú - 41 fő igen - szavazattal Bengő 

Krisztina támogató tagi státuszát  elfogadta. 

 

Az egyesület elnöke bejelentette, hogy a „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány által 

meghirdetett pályázati lehetőségen 350.000 Ft vissza nem térítendő - egyszeri, egyösszegű 

utólag elszámolás köteles - támogatást pályáztunk meg 2 db számítógép beszerzése 

érdekében.  

A Bölcső utcai Újbuda Senor Programközpontban vállalt önkéntes feladataink 

zökkenőmentesen ellátásra kerülnek.  

 

2. 2014.évi tevékenységeink tervezése, gazdasági költségtervez javaslatok 

 

Április 8.-án várható a 2013. évi beszámoló taggyűlés. A tagság részéről javaslatokat vár az 

elnökség a 2014. évi költségvetés megtervezéséhez. Felmerült a hatékonyabban 

ismeretterjesztő, oktató tevékenységünk érdekében egy saját projektor megvásárlásának 

szükségessége.  

 

3. Közhasznúság, önkéntes munkák 

 

Patonáné Faragó Zsuzsa az egyesület önkéntes koordinátora ismertette a BMK legújabb 

kéréseit kiállítás őrzés és BMK által szervezett programok alkalmával ruhatár biztosítása 

érdekében.  
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4. 2014. márciusi ismeretterjesztési, gyakorlási tervek 

Juhász Zsuzsa oktatási felelős, ismertette a március havi ismeretterjesztési programot. 

Kiemelt téma a Windows XP rendszer várható támogatásának megszűnése, a Google Drive 

használatának alaposabb megismerése. A tagság részéről igény van újabb fotózással 

kapcsolatos ismeretterjesztésre. 

5. Kulturális programok, javaslatok ismertetése a Kultúrcsoport részéről 

Marton Lici beszámolt az igen jól sikerült Alcsútdobozi arborétumban történt látogatásról, a 

tagok által készített fotók, prezentáció bemutatásra került.  

Az Idegenvezetői Világnap alkalmából, Lechner Ödön munkásságának emléket állító - Fasori 

séta március 20.-án lesz, ahol idegenvezető kíséretével megtekinthetők a Városligeti Fasor 

gyönyörű palotái. 

Március 21.-én Pécelre kirándulunk, ahol a Ráday kastélyt látogatjuk meg. 

Május 2.-án néhányan egy külső szervezésű Gemenc – Baja útvonalra kirándulnak. 

Az egyesület kultúrfelelőse a tagság figyelmébe ajánlotta az „Irodalmi kávéházi séta” nevű 

programot március 14.-én.   

 

 

Arleth Györgyi                       Patonáné Faragó Zsuzsa                           Marton Gézáné 

    jkv. vez.      jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 

 

 

 

  Takács Márta 

       elnök 


