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Igen Tisztelt T agegyházi Y ezetőlKözgyűlési Tag!

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus

Tanácsának Szövetsége Elnöksége megbízásáből tisztelettel tájékoztatom,

hogy az évi őszi Közgyűlésiinkre
2017. december 6-án, szerdán l5:00 órakor kerül sor az Ökumenikus Tanács Kápolnájában.

Erre az ülésre tisztelettel meghívjulc
Az ülésre meghívást kap a Tanácsadó Testület, aBaottságok és a Megfigyelő (együttműködő) egyházalg
szervezetek tanácskozási

Áhitattal kezdünk, Steinbach Józsefpüspök
Napirend:

j

oggal.

szolgálatával: ll0 percl

l.)

Elnöki megnyitó: /3 perc/
Napirend elfugadása- elnök/l perc/
Főtitkári tájékoztató a MEÓT Alapszabály szerint a szayazás rendjéről /j perc/
Elnöki beszámoló a 20]7-es évről /7 perc/
Főtitkári beszámoló a 20]7-es évről /6 perc/
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolcltokért fetelős
helyettes óllamtitkár előadása: ,, Egtház és állam kapcsolata" címmel (l 5 perc)
7,) Bizottsági Elnökök (3 perces) beszámolói /27 perc/
a.) Teológia és Keresztéryl Eglség Bizottság

2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

b.) Szociáletikai Bizottság

c.)

Női Bizottság

d.) Missziói és Evangelizációs Bizottság
e.) Theologia Szemle Szerkesztőbizotíság

í.) Október a Reformáció Hónapja
s.) Yallásközi Dialógus Bizottság

Bizottság

h.) Ifiúsági Bizottság
B.) Hozzászólások, etnöki ésfőtitkári beszámoló elfogadásáról
9.) Felüg,lelő Bizottság elnókének beszámolója /3 perc/

szavazás /1-5 perc/

10.) 201s. évi MEÓT programok és kóltségvetés-tervezet beterjesztése, megvitatasa

a.) Á
b..)

2018-as MEOT programokfcítitkár által tarténő beterjesztése, megvitatása /5 perc/

A MEóT

2018.

évi költségletés-tervezetének

beterj esztése, megvitatása / 5

Számvizsgáló Bizottsdg elnóke

által ftrténő

perc/

c.) Független könyvvizsgálóvéleménye o MEOT 2018. évi lóltségvetés-tervezetről /3 perc/
d) Szűazás a 2018. ari UaOr programokról és kOltséglletés-tervezetről (Elnókség
módosítások elvégzéséreszüluég esetén) /2

megbízása a

perc/

l }.) Eg,lebek /1-5 perc/

l2.) Hozzászólások (5-8 perc)
l3,) Elnöki zárszó /2 perc/
Zárő imádság

A Közgyűlést

17:00 órakorbüfé követi,
Amenn}iben a Közgyűés nem hatarozatképes, vagyis a szavazásra jogosult tagoknak több, mint fele nincs jelen, ÚgY a
megismételt rtizg$iiésre 2017. december 74-én, szerdán 15 óra 30 perckor, vá|tozatlan napirend mellett kerÜl sor,
amely a megjelent tagok számától ffiggetlenül határozatképes.

A személyes talákoástremélve, életéreIsten

áldiását kérve maradunk őszinte tisáelettel:
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