JEGYZŐKÖNYV
az EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete összejöveteléről
Időpont: 2015. március 10. 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: Patona Lászlóné
Jegyzőkönyv hitelesítő: Marton Gézáné
Napirendi pontok:
1. Rövid tájékoztató az elmúlt hónap főbb eseményeiről
Takács Márta, elnök ismertette a BMKval határozatlan időre megkötött Együttműködési
megállapodás tartalmát.
Meghozta a Fővárosi Törvényszék a végzését, amely továbbra is közhasznúvá minősítette az
Egyesületet, elfogadta az Alapszabályt és a rövid név használatát. A határozat jogerőre
emelkedése április elején várható, amennyiben az Ügyészség nem nyújt be ismét fellebbezést
a határozat ellen.
Az Újbuda XI. kerületi Önkormányzat felé is meghosszabbításra került a Bölcső utcai
központban végzendő informatikai támogatósegítő együttműködésünk.
A FSZEK Kelenföldi Fiókjából Baranyai Lívia a könyvtár Facebook oldalán lévő információk
lehetőségeit ismertette a tagsággal.
2. A 2015. évi tevékenységeink tervezése gazdasági költségtervhez
,
javaslatok
A HOLDKŐ alapítvány által meghirdetett informatikai eszközökre vonatkozó pályázat
bírálati eredménye még nem ismert, márciusban várható az eredmények közzététele.
A gazdálkodás forrásbővítése érdekében a NEA által Működés témában meghirdetett
pályázati kiírásra benyújtásra került 345000 Ft támogatási igény. Befogadás megtörtént,
formai és tartalmi bírálat folyamatban van.
3. Közhasznúság, önkéntes munkák, fogadott önkénteseink
Közhasznú tevékenységet folytató fogadott önkénteseinkben történt változás miatt új önkéntes
szerződéskötésre került sor Galyó Jánossal, továbbá várható Riesz Bence szerződéskötése is,
angol nyelvi foglalkozások területén.
4. 2015. márciusi ismeretterjesztési, gyakorlási lehetőségek
Az informatikai oktatások, ismeretterjesztések márciusi terve kiküldésre került, lehet
jelentkezni emailben.
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5. Aktuális és távlati kulturális program javaslatok ismertetése
Újraszerveződött az Egyesület kultúracsapata, melynek munkáját Marton Lici és Buliczka
Judit szervezi, irányítja. Megjelent a márciusi kulturprogram, szervezés alatt áll a június 2.i
program: Kecskemét + az Ócsai templom megtekintése. Várható a Várkert Bazárban
megrendezett Csók István kiállítás megtekintése.
6.

Élménybeszámoló a kerületi Tüske csarnok látogatásáról

Galyó János fényképekkel illusztráltva ismertette a kerületben újonnan átadásra került Tüske
csarnokról készített beszámolóját.
7. Tagdíj befizetési helyzet, lehetőség egyeztetése.

Arleth Györgyi
jkv. vez.

Patona Lászlóné
jkv. hitelesítő

Marton Gézáné
jkv. hitelesítő

Takács Márta
elnök
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