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JEGYZŐKÖNYV 

 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete  rendkívüli 

közgyűléséről 
 

Időpont: 2014. május 27. napján 10:30 óra  

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

Jelenlévő tagok létszáma: 31 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 

Levezető elnök: Takács Márta 

Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Lászlóné 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Barzsó Béláné 

 

Egyesület jelenlegi szavazatra jogosult taglétszáma: 80 fő.  

Megismételt közgyűlés az előző határozatképtelensége miatt. 
 

A meghirdetett napirendi pontok, a levezető elnök személye - Takács Márta -, a  

jegyzőkönyvvezető - Arleth Györgyi - és a jegyzőkönyv hitelesítők - Szabó Lászlóné és 

Barzsó Béláné - külön-külön, egyhangú, 31 fő igen szavazattal elfogadásra kerültek.  
 

Napirendi pontok: 
  

1. Egyesület Alapszabályának módosítása  
 

Takács Márta emlékeztette a jelenlévőket arról, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a 

8.Pkf.25.371/2014/7. sorszámú végzésével a 7.Pk. 60672/2007/7. sorszámú végzést hatályon 

kívül helyezte, a Fővárosi Törvényszéket új határozathozatalra utasította. A Fővárosi 

Törvényszék az új határozat meghozatala érdekében az Egyesületet hiánypótlás megtételére 

hívta fel, 45 napon belül.  
 

A 2013. novemberben elfogadott Alapszabály - a 2014. március 15-én hatályba lépő ”2013. 

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről” új szabályait is figyelembe véve - módosításra 

került a hiánypótlási végzésnek megfelelően.   

2014. május 31-ig ismételten kérhetjük a Fővárosi Törvényszéket az EZÜSTNET Internetező 

Idősek Országos Egyesülete módosított Alapszabályának elfogadására és 2014. május 31-ét 

követő időszakban is a közhasznúvá történő minősítésére. 
 

A közgyűlési meghívóban kiküldött módosított Alapszabályban elvégzett módosításokat, azok 

indoklását az egyesület elnöke részletesen ismertette a tagsággal, azok megvitatásra kerültek. 
 

Patonáné Faragó Zsuzsa kérése: Az újonnan belépésre jelentkezők felvételéről minden 

esetben a következő Elnökségi ülésen hozzon döntést az Elnökség. Válasz: Ez beépítésre 

került az új Alapszabály tervezetbe, a betartására figyelemmel kell lenni. 
 

Egyéb hozzászólás hiányában, ezt követően a levezető elnök szavazásra szólította fel a 

tagságot: 
 

2014.05.27./1. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú - 31 fő igen - szavazattal a 

módosított Alapszabályt elfogadta. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
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2. A 2013. évi Közhasznúsági melléklet szükséges korrekciója, a végleges verzió 

elfogadása 

 

Az Ítélőtábla és a Törvényszék fenti végzéseit figyelembe véve - a tagság által a 

2014.04.08./2. sz. Határozattal már korábban elfogadott - a 2013. évi Közhasznúsági 

melléklet is módosításra került.  

A levezető elnök e módosításokat és azok indokait is részletesen ismertette, különös 

tekintettel a közfeladatok meghatározásaira, jogszabály helyekre. 

A szükséges változtatásokat a tagság értelmezte, további módosítási javaslat nem volt, a 

levezető elnök szavazásra szólította fel a tagságot. 
 

     2014.05.27./2. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú - 31 igen - szavazattal a 

közhasznúsági jelentést elfogadta. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt.                                                 

 

A Közgyűlést a levezető elnök bezárta. 

 

Tájékoztató információk: 

Következő tervezett összejövetel időpontja: 2014. június 17. 

Tervezett kulturális programjaink:  

2014. május 30.  -  Parlament és a Bálna épületében lévő kiállítás megtekintése 

2014. június 6.    -  Hatvani Grassalkovich kastély meglátogatását tervezzük. 

2014. június 7.    -  Kirándulás a Tabáni tanösvényen 

2014. június 23.  -  Találkozó testvér egyesülettel, a Tatabányai NetNagyi klubbal, Tatán 

 

       

                                                                                  

 
 

Arleth Györgyi                             Szabó Lászlóné                                     Barzsó Béláné 

    jkv. vez.             jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 
 
 
 

  Takács Márta 

  levezető elnök 


