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Magyarországi F.gyhazak Ökumenikus Tanácsának Szcivetsége Eln ksége megbízásáb l tisztelettel
tájéko atom, hogy az évi ósziKózgyulésiinkre
2015. december 3-án, csiittirtiikiin 15:00 órakor keriil sor az Ökumenikus Tanács Kápolnájában.
Erre az iilésre tisztelettel meghívjuk
kap
Az iilésre meghívást
a Tanácsadó Testíilet, a Bizottságok és a Megfigyel (egyiittmííkiid ) egyházalg
szervezetek tanácskozási j oggal.
Áhitattalkezdiink, Steinbach József ptisp k szolgálatával: l10 percl

A

Napirend:

1.)
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5.)
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8.)

Elnóki megnyitó: /3 perc/
Napirend elfugadása- elnók

F

/1

perc/

titkari tájékoztató a MEÓT átalakulásáról /3 perc/
Etrtóki beszámoló a 2015-es évr l /7 perc/
F titkári beszámoló a 2015-es évr l /7 perc/
Heg,li László eglházakértfelel s helyettes óllamtitkár el adása: ,,Eglház és állam" címmel (15 perc)
Hozzászólások (5-8 perc)
Bizottsági Eln k k (3 perces) beszámolói /27 perc/
a.) Teológia és Keresztény Egység Bizottság
b.) Szociáletikai Bizottság
c.) N i Bizottság
d.) Missziói és Evangelizáci s Bizottság
e.) Theológiai Szemle Bizottság
f.) ORH Bizottság
g.) Vallásk<izi Dialógus Bizottság
h.) Ifi sági Bizottság
9.) Hozzászólások, elnoki és J titk ri beszámoló elfugadásáról szavazás /1-5 perc/
10.) Feliigyel Bizottsóg elnókének beszámolója /3 perc/
l I.) 20L évi MEÓT programok és koltségvetés-tervezet beterjesztése, megvitatása
a.) A 20]6- s MEÓT programokJ titkár által tórtén beterjesztése, megvitatása /5 perc/
b.) A MEÓT 2016. évi kóltségvetés-tervezetének Számvizsgáló Bizottság elnóke ákal tórtén
beterj esztése, megvitatás a /5

c.) F

perc/

ggetlen kónywizsgáló véleményea MEÓT 20t 6. évi koltségvetés-tervezetr l /3 perc/
d
Szavazás a 2016. évi MEÓT programolcról és kaltségvetés-tervezetr l (Elnókség megbízása a
módosítások elvégzéséresztikség esetén) /2 percl
l2.) F ggetlen k nywizsgóló szerz désénekmeghosszabbítósa - határozat /l perc/
I3.) Alpha Keresztény Ismeretterjeszt Alapínány megfiglel -egliittm{ikód státuszba tórtén felvétele
határozat /5 perc/
I4.) Eg,,ebek /]_5 perc/
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Zár

15.)

Hozzászólások (5-8 perc)

16.)

Elnóki zárszó

/2

perc/

- Kalota József érseki vikárius, a MEÖT alelncike
A K zgyrilést 17:00 órakor biifé koveti.
Amennyiben a K zgy ilés nem határozatképes, vagyis a szavazásra jogosult tagoknak t bb, mint fele nincs jelen,
gy a megismételt K zgyiilésre 2015. december 10-én, cstit rttik n 15 óra 30 perckor, váItozatlan napirend
mellett keriil sor, amely a megjelent tagok számától fiiggetlentil határozatképes.
A személyes találkozást remélve, életéreIsten áldását kérve maradunk szinte tisztelettel:
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