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JEGYZŐKÖNYV 
 

az  EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete közgyűléséről 
 

Időpont: 2015. április 14. napján 14 óra  

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (BMK) 1119 Budapest, Etele út 55. 

Jelenlévő tagok létszáma: 39 fő (mellékelt Jelenléti ív alapján) 

Levezető elnök: Takács Márta 

Jegyzőkönyvvezető: Arleth Györgyi 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Barzsó Eszter 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné 

 

A meghirdetett napirendi pontok, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők (Arleth Györgyi, 

Marton Gézáné és Barzsó Eszter) egyhangú 39 fő igen szavazással elfogadásra kerültek. 
 

Napirendi pontok: 

  

1. Az Egyesület tagnyilvántartás szerinti létszáma 

 

A jelenlevő tagság határozatot hozott a 3 fő rendes tag 2015. évtől támogatói tagi státuszú 

kérelméről, az Elnökség 1 fő törlési javaslatáról: 

2015.04.14/1. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú – 39 fő igen – szavazattal 

Athanasziu Nikolaoszné, Kassai Mihály Jánosné és Papp Jenőné határozatlan idejű 

támogató tagi státuszba átlépését elfogadta. Továbbá Sőrés Dezső rendes tagsági 

jogviszonyának felmondását - a tagdíjfizetés elmaradása és elérhetőségének 

megszűnése miatt - egyhangú - 39 fő igen - szavazattal elfogadta. 
 

A 2015. éves tagdíj befizetések, kilépések, törlések alapján az Egyesület 77 fő rendes és 7 fő 

támogató státuszú taggal rendelkezik. 

 

2. Rövid tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről 

 

2015. január 26. napján jogerőre emelkedett a Fővárosi Törvényszék 7.Pk.60.672/2007/24. sz. 

végzése - az Egyesület 2014. szeptember 9.-én módosított Alapszabályának, a közhasznú 

státusz és az egyesület rövid nevének elfogadásáról, bejegyzéséről. 

 

Fogadott önkéntesek létszáma változatlanul 11 fő, két fő /Kiss Ildikó, Zengő Miklósné/ 

csökkenés ellenében 2 új fő /Galyó János és Riesz Bence/ növekedésével. 

  

A 2014 évben benyújtott - Holdkő Alapítvány által meghirdetett - pályázat eredménye: az 

Egyesület nem került az adományozottak közé.  

A 2015. évi NEA által működési költség témában meghirdetett pályázatra és az Újbuda 

Önkormányzat által kiírt kulturális pályázatra az Egyesület benyújtotta a pályázati anyagot, 

amelynek számszaki és tartalmi részletei ismertetésre kerültek. 

 

Ez évi hasonló szervezetekkel tervezett találkozók testvér egyesületekkel:  

- Pécsi NET - Nagyik Egyesület meghívására május 26.-án Pécsett, a Tatabányai NetNagyi 

Klub tagjaival június 5-10. között Budapesten várható egész napos kulturális, informatikai 

témájú találkozó. A programok szervezése elkezdődött. 

 



2 

 

3. A 2014. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete, a 2013. évben 

átutalt SZJA 1% felhasználás jelentés megvitatása, szavazás a beszámolók 

elfogadásáról. 

 

Az Egyesület 2014. évi egyszerűsített beszámolója, közhasznúsági melléklete minden 

egyesületi tag részére megküldésre került, a részletes 2014. évi költségterv tényleges 

teljesítésének elemzésével. Ennek megismerését a tagság visszaigazolta. 

Az egyesület elnöke és gazdasági felelőse kiegészítő információkkal számolt be az egyesület 

éves tevékenységéről, költségvetési terv teljesítéséről.  

Érdemi kérdés, javaslat nem merült fel a beszámolóval kapcsolatban. 

 

2015.04.14/2. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú – 39 fő igen – szavazattal a 2014. évi 

Egyszerűsített beszámolót, a Közhasznúsági mellékletet, a 2013. évi SZJA 1% felhasználás 

jelentését és a szóbeli beszámolót elfogadta. 
 

4. A 2015. évi költségvetési terv összeállítása, megvitatása, szavazás az elfogadásról 

 

Az Egyesület elnöksége javaslatot tett a 2015. évi költségvetési tervre a 2015. évi 

tagdíjbevételek mellett az esetleges pályázati bevételek nélkül. A kulturális projektek részletes 

kidolgozása, költségterve és a pályázatok hatásának ismeretében a tagság későbbi 

közgyűlésen határoz a szükséges módosításról. 

 

2015.04.14/3. sz. Határozat: a Közgyűlés egyhangú – 39 fő igen – szavazattal a 2015. évi 

terv első változatát elfogadta, azzal hogy a későbbiekben - pályázatok eredményének 

függvényében – módosításra kerülhet. 
 

5.  Egyebek, aktuális feladatok:  

 

A 2015. április 8.-i Elnökségi ülés határozata alapján Patonáné Faragó Zsuzsa várható 

akadályoztatása miatt a koordinátori és esetleges elnökhelyettesi feladatokat Arleth Györgyi 

gazdasági felelős látja el ideiglenesen.  

A Kultúrcsoport az Egyesület kastélylátogatásairól és országjáró kirándulásairól fényképes 

ismeretterjesztő előadás sorozatot szervez a tagság bevonásával, illetve meghívott 

szakemberek közreműködésével.  

Számítógépes és nyelvi ismeretterjesztő foglalkozások technikai és tartalmi feladatai kerültek 

egyeztetésre. 

 
 

Arleth Györgyi                               Barzsó Eszter                            Marton Gézáné 

    jkv. vez.                            jkv. hitelesítő                   jkv. hitelesítő 

 

 

 

  Takács Márta 

  levezető elnök 


