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Kedves Tagunk!
A Magyar Urbanisztikai Társaság Elnöksége az Alapszabály 11.3. pontja alapján
ÉVES KÖZGYŰLÉST tart
2021. május 28-án 13.30 órakor online, Zoom alkalmazáson keresztül és erre a
MUT minden tagját meghívjuk.
Mivel az Alapszabály 11.7. pontja szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha az
érvényes szavazati joggal rendelkező tagok többsége jelen van, határozatképtelenség
esetén a közgyűlés megkezdését
2021. május 28-án 14:00 órára halasztom.
A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott és másodszorra összehívott Közgyűlés az
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül
határozatképes.
Tájékoztatjuk Tisztelt Tagságunkat, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság 2021
május 28-ra tervezett éves Közgyűlése a járványügyi veszélyhelyzet miatt
személyesen nem tartható meg, ezért az Elnökség úgy határozott, hogy a
Közgyűlés online kerül megtartásra, melyre a hatályos Alapszabály lehetőséget
biztosít.
Aktív tagjaink számára (akik rendezték 2021 évi tagdíjukat) e-mailben továbbítjuk a
belépési linket (Zoom), melyen keresztül csatlakozni tudnak a Közgyűléshez.
Aktív tagjaink 13:30-tól léphetnek be a Zoom-szobába. A Közgyűlés 14:00-kor kezdődik,
az azt megelőző 30 percet az adminisztrációs teendők elvégzésére, valamint kötetlen
beszélgetésre tudjuk fordítani.
Minden kedves Tagunkat megkérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a Közgyűlésen,
a következő linken keresztül elérhető űrlap kitöltésével jelezze részvételi szándékát,
ahogy azt a hatályos jogszabályok megkövetelik: https://forms.gle/i6exT59LrWu6hhDdA
Aki nem szeretne, vagy nem tud részt venni az eseményen, az a közgyűlést megelőző
napon 12 óráig írásban elküldheti a napirendekkel kapcsolatos véleményét, álláspontját,
amelyet a MUT közgyűlésén az adott napirend elején felolvasunk, így jelen lévő tagjaink
a döntésben azt figyelembe tudják venni.
Napirend:
1.
A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. (Nyílt szavazás, határozathozatal)
2.
A MUT elnöki beszámolója, közhasznúsági beszámolója, és mérlege elfogadása.
(Nyílt szavazás, határozathozatal)
3.
A MUTK szakmai beszámolója
4.
Egyebek
Budapest, 2021. május 18.
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