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JEGYZŐKÖNYV 

 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete  rendkívüli 

közgyűléséről 
 

Időpont: 2014. szeptember 9. napján 14:00 óra  

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

Jelenlévő tagok létszáma: 40 fő (mellékelt aláíró ív alapján) 

Levezető elnök: Takács Márta 

Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Patonáné Faragó Zsuzsa 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Szabó Ferencné 

 
1. Egyesület jelenlegi szavazatra jogosult taglétszáma: 81 fő. Jelen közgyűlés 
megismételt (szótöbbséggel határozatképes) közgyűlés az előző időpontra meghirdetett 
közgyűlés határozatképtelensége miatt, eredeti meghívóban rögzített napirendi pontokkal.   
2. A meghirdetett napirendi pontok, a levezető elnök személye - Takács Márta -, a 
jegyzőkönyvvezető - Arleth Györgyi - és a jegyzőkönyv hitelesítők – Patonáné Faragó 
Zsuzsa és Szabó Ferencné - külön-külön, egyhangú, 41 fő igen szavazattal elfogadásra 
kerültek.  
3. Levezető elnök rövid tájékoztatót tartott a 2014.június 17.-i összejövetel óta történt 
eseményekről, kiemelve a 2014. év ősztől folytatandó egyesületi élet, együttműködések 
terveiről. Aláírásra került a Budapesti Művelődési Központ -EZÜSTNET Egyesület közötti 
második félévre szóló Együttműködési megállapodás. Tovább folytatódik a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzattal történő együttműködés is.   
4. Meghívott vendégek – BMK Vezetői – ismertették a további együttműködés 
folytatásáról, annak tervezett tartalmáról, formáiról kialakított elképzeléseket.   
5. Megtörtént a 2. ponthoz kapcsolódóan a szükséges önkéntes tevékenységek 
előzetes egyeztetése, igények és felajánlások összehangolása konkretizálása jelenlévőkkel.   
6. Elnök tájékoztatta a tagságot a Fővárosi Törvényszék új eljárásában hozott 7. 
Pk.60.672/2007/22-I. sz. végzéséről, abban foglalt hiánypótlási kérelem teljesítéséről. A 
Törvényszék az új határozat meghozatala érdekében az Egyesületet hiánypótlás 
megtételére hívta fel, 45 napon belül.  A tagság által előzetesen megismert módosított 
Alapszabály tervezet változásainak pontjai megvitatásra kerültek. 

7. 2014.09.9./1. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú - 40 fő igen - szavazattal a 

módosított Alapszabályt elfogadta. Ellenszavazat és tartózkodás nem volt. 
8. Egyeztetésre kerültek a 2014. szeptember közepén induló egyesületen belüli 
számítógépes ismeretbővítő, gyakorlási lehetőségek, nyelvtanfolyamok folytatásának 
körülményei, ütemterve.  
9. 2014. szeptemberi és októberi előzetes kulturális közösségi programok egyeztetésre 
kerültek. 
10. Kötetlen beszélgetés a nyári élményekről, egyéb tervekről. 

Tájékoztató információk: 

Következő tervezett összejövetel időpontja: 2014. október 7. 

 
 

Arleth Györgyi                          Szabó Ferencné                           Patonáné Faragó Zsuzsa 

    jkv. vez.             jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 
 

  Takács Márta 

  levezető elnök 


