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JEGYZŐKÖNYV 
 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete összejöveteléről 
 

Időpont: 2014. május 6. napján 14 óra  

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

Jelenlévő tagok létszáma: 32 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, 32 fő igen - szavazással - elfogadásra 

kerültek.  

 

Napirendi pontok: 

 

1. Rövid tájékoztató az elmúlt hónap főbb eseményeiről, taglétszám alakulása, 

pályázatok, közhasznúsági jogállás helyzete 

Takács Márta tájékoztatta a tagságot a 2014. március 31. tagdíj befizetési határidőt követő 

létszámról: 79 „rendes” tag és 5 támogató státuszban lévő tag. 2014.-ben 3 rendes tagság + 1 

támogató tagság szűnt meg, 3 rendes tag pedig támogató státuszt kért, de érkeztek új tagok is.   

Sörés Dezső – új tag bemutatkozása. 

A Budapest Bankhoz benyújtott támogatási pályázat nem járt sikerrel, még várjuk a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatához 250000 Ft értékben beadott működési költség 

és fejlesztési támogatás pályázat eredményét.   

 

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vételével kapcsolatban a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi 

Törvényszék végzését hatályon kívül helyezte és új határozathozatalra utasította. A 

Törvényszék 45 napos hiánypótlási határidőt szabott meg az Alapszabály korrigálására. 

Ebben már a Ptk. módosításait is át kell vezetni – 2014. május 31.-ig. Ennek érdekében az 

Egyesület elnöksége 2014. május 27-re rendkívüli közgyűlést hív össze.  

 

2. 2014. május – júniusi kulturális programok, kultúrcsoport tervei, OKA közvetítésével 

Portugáliából érkező önkéntesek fogadása 

Takács Márta, Patona Zsuzsa ismertette a Portugáliából érkező önkéntesek - ÖKA által 

szervezett - programját 2014. május 7.-én. A vendégeket először a BMK részéről fogadják, 

majd  betekintést nyernek az Egyesület napi tevékenységébe (angol és számítástechnikai 

foglalkozáson), ezután prezentációval került bemutatásra az Egyesület élete, kötetlen 

beszélgetéssel ismerkedéssel. Ebéd után a Nagycsarnokba kíséréssel fejeződik be a feladat. 

 

Május havi kulturális programok:  

V.21.-én s Vajdahunyad várban lévő Mezőgazdasági Múzeum kiállításának megtekintése; 

V.23.-án a Fehérvárcsurgói Károlyi és a Dégi Festetics kastély kirándulás; 

V.30.-án a Parlamentben a Seuso kincsek és a Bálna épületében lévő kiállítás megtekintése; 

2014. júniusi terv a Hatvani Grassalkovich kastély látogatása. 

Folytatódik a „Díva, Színész, Nő” című vetélkedőre való felkészülés. 
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3. Önkéntes feladatok 

Patonáné Faragó Zsuzsa a BMK részéről igényelt májusi kiállítási őrzési feladatra kérte a 

tagok jelentkezését. 

 

4. Májusi ismeretterjesztő programok 

Papp Andrea egy tesztet állított össze a tagok részére informatikai alapismeretek témából. Az 

e-mailben küldésre kerülő tesztek eredményét ellenőrzi, javítja, és az a felmerülő kérdésekről, 

pontatlanságokról oktatást-ismeretterjesztést fog tartani az igénylők számára. 

Tatabányáról Holló József megismétli a népszerű fotó oktatását. 

5. Az áprilisi kulturális programokról készült fényképes beszámoló megtekintése. 

 

 

 

Arleth Györgyi                       Patonáné Faragó  Zsuzsa                           Marton Gézáné 

    jkv. vez.      jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 

 

 

 

  Takács Márta 

  levezető elnök 


