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Jegyzőkönyv
MUT Elnökség 2017. február 10. ülése 13:00

Jelen van a kezdéskor: Kocsis János Balázs alelnök, Arató György, Csaba Ders,
Koszorú Lajos, Ongjerth Richárd, Szaló Péter, Zábránszkyné Pap Klára elnökségi
tagok, Szkordilisz Flóra MUTK ügyvezető. Kimentette magát a távol lévő
Körmendy Imre elnök, Alföldi György alelnök, MUTK FB (nem alakultak még
meg, nincs elnökük) és Czakó Imre ESZB elnök. Az Elnökség 7 jelenlévő taggal
határozatképes.
Levezető elnök Kocsis János Balázs alelnök.
Jegyzőkönyv vezető Csaba Ders elnökségi tag.
A meghirdetett napirend:
1. Beszámoló az előző ülés óta történtekről
a) MU TK átadás-átvétel (Ongjerth Richárd, Szkordilisz Flóra)
b) Roadshow (Ongjerth Richárd)
c) Éves MUT Konferencia
2. Elnökség feladat elosztásának javítása (Ongjerth Richárd)
- MUT - MUTK feladatmegosztása
3. Egyebek
a) MUT tisztségviselőinek nyilatkozatai
b) Tagfelvétel
c) Kiss Lajos CSMUE - együttműködés a konferencián
d) RTPI Még50 év konferencia (Gion Zsófia)
A napirendi pontokat az Elnökség egyhangúlag elfogadta, de megjegyezte, igen
későn kapták meg a részletese meghívót és az anyagokat.
Napirend előtti határozatok:
1/2017. sz. határozat
Az Elnökség úgy dönt, ezután minden Elnökségi ülésen készüljön
hangfelvétel, és minden ülés elején megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt.
(7 igen - 0 nem - 0 tartózkodás)
2/2017. sz. határozat
Az Elnökség úgy dönt, a hogy a jegyzőkönyvnek a határozatok pontos
szövegét kell rögzítenie és azokat a különvéleményeket, amiket a hozzászóló
kér írásban rögzíteni. (7 - 0 - 0)
3/2017. sz. határozat
Az Elnökség felkéri Ongjerth Richárdot, hogy a fellelhető jegyzetek és
hangfelvételek alapján készítse el a 2016. szeptember – 2017. január közötti
jegyzőkönyveket. (7-0-0)

Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozatok:
1. Beszámoló az előző ülés óta történtekről
a) MU TK átadás-átvétel (Ongjerth Richárd, Szkordilisz Flóra)
4/2017. sz. határozat
Az Elnökség felkéri az érintetteket, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvről
szóló beszámoló egészüljön ki a MUTK 2016. december 31-i pénzügyi
állapotáról szóló táblázattal. (7-0-0)
Szaló Péter elfogadhatatlannak tartotta a átadás átvételi beszámolót. Kérte, hogy
december 31, vagy januári 1-i fordulónappal kapjon az Elnökség áttekintő
pénzügyi táblát.
Továbbá sajnálatát fejezi ki, hogy a könyvvizsgálói jelentés eddig nem készült el,
mert az hasznos lett volna az átadás-átvétel során.
Az Elnökség jelenlévő tagjai felvetették, hogy kérjük fel az ezzel foglalkozó
alelnököt,
a következő elnökségi ülésen számoljon be a könyvvizsgálat
menetéről és állásáról.
b) Roadshow a MUT jövőjéről (Ongjerth Richárd)
A Veszprémi és a Győri road-show időpontja egyeztetés alatt van, ha ezek
tisztázódnak, akkor Csaba Ders kitűzi a pécsi időpontot. Határozat nem született.
c) Éves MUT Konferencia (Koszorú Lajos)
- PhD konferencia / fejlesztés-rendezés / október 5.
(a BME Urbanisztika Tanszék PhD konferenciája október 6. ehhez kapcsolódik)
- MUT éves konferencia május vége
Témajavaslatok: demográfia, közlekedés, kereskedelem és szolgáltatások jövője,
szemléletváltás, modellezés – nagy rendszerek
Az Elnökség tagjai egyetértettek a javaslatokkal, határozat nem született.
2. Az Elnökség feladatelosztásának javítása (Ongjerth Richárd)
A napirendet érdemben nem tárgyalta az Elnökség, viszont a márciusi ülésen
napirendre kívánja tűzni.
3. Egyebek
a) MUT tisztségviselőinek nyilatkozatai
5/2017. sz. határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy a soron következő ülésen megvitatja, hogy a MUT
tisztségviselői milyen esetekben tüntethetik fel a nevük mellett a MUT-ban
betöltött tisztségüket. (7-0-0)
b) Tagfelvétel
6/2017. sz. határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy Szendrei Zsoltot felveszi a MUT tagok sorába.
(7-0-0)
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7/2017. sz. határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy Karácsony Gábort felveszi a MUT tagok sorába.
(7-0-0)
c) Kiss Lajos CSMUE - együttműködés kérése a konferencián
8/2017. sz. határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy társrendezőként a MUT vegyen részt a Csongrád
Megyei Urbanisztikai Egyesület május közepén tartandó tudományos szakmai
konferenciáján, figyelemmel a 2016-ban megkötött együttműködési
megállapodásra is.
(7-0-0)
Kocsis János Balázs távozik és átadja Koszorú Lajosnak a levezető elnöki
feladatokat.
d ) RTPI Még50 év konferencia (Gion Zsófia)
Az Elnökség meghallgatta az RTPI „még ötven év” konferenciával kapcsolatos
beszámolót és tagjai vállalták, hogy terjesztik a promóciós anyagokat.
-------Vége: 15:30
A jegyzőkönyvet
összeállította Csaba Ders
szerkesztette Zábránszkyné Pap Klára
jóváhagyta Kocsis János Balázs
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