
JEGYZÓKÖNYV

Maryarországi Egyházak Ökuienikus Tanácsának Szövetsége
nyílt Közgyűlésének üléséről

X'elvéve: 202l. marcius 22-én,hétfon 12:00 órakor a MagyarorczágíEgyhénak Ökumenikus
Tanácsának Szövetsége - a továbbiakban: MEÖT - székhelyén: 1117 Budapest, Magyar
tudósok körutja 3., a MEÖT Tanácstermében.

Jelen vannak: a MEÖT Tagegyháaainak vezetői, a Tanácsadó Testület tagjai, a MEÖT
Bizottságok elnökei és tagjai, az egyitlműködő, megfigyelő egyhának, egyhánhoz kötődő

szervezetek tagsai, képviselői, a csatoltjelenléti ív szerint.

Tárry: A202l. március I2-én kelt meghívóban átvételi elismervénnyel és e-mail-en közölt
napirend és egyéb dokumentáció, amely papír alapon ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Steinbach József püspök, MEÖT elnök szolgálatával, élhítattal kezdődik a Közgyűlés.

1. Az Elnök Úr megnyitjaazülést, köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapjanmegállapítja,
hogy a Közgytilés szabályszenien került összehívásra és megállapítja, hogy a megjelentek

szétméra tekintettel a Közgyűlés határozatképes. Megállapította, hogy az ülé§ összehívása

szabályszeruen történt és a szauazásra, részvételre jogosultak legalább 3Á-edejelen van. A
szavazásmódja nyíIt. AzElnök Úr a meghívóban foglaltakkal egyezőena megjelentek elé tárta

a_szabályszerűen közölt- napirendet, melyre kiegészítő javaslat nem érkezett, és megállapítja,
hogy a Közgytílés megtarthatő. Ezt követően a Közgyrilés meghozta az alábbihatározatokat:
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elfogadta a meghívóban közölt napirendet, annak megtargyaláshozhozzájárult.
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levezető elnöknek megválasztotta Steinbach József, püspök vrat, aMEÖT Elnökét,
jegyzőkönyv_vezetőnek Dr. Fischl Vilmos urat, a MEÖT főtitkátát, a közgyűlési
jegyzőkönyv-hitelesítésére Kondor Péter püspök urat és Dr. Khaled A.Lászlő

szuporintendens urat.

3. Az Elnök Úr a Közgyűlés elé terjesztette a MEÖT 2020. éves Beszámolóját és

Közhasznúsági jelentését. A MEÖT 2020. éves Beszámolóját és Közhasznúsági jelentését

Nagyné Lehoczki Anitakészítette. A Beszámolót aMEÖT számvizsgáIó bizottságajóvéhagyla
és ilnöke, Kohán Péter elfogadásra javasolja az elnökség felé. A MEÖT 2020. éves
Beszámolóját és Közhasznúsági jelentését Baracska Lász|ő ftiggetlen könywizsgáló
megvizsgálta, és azt könyvvizsgálói jelentésével ígazolva elfogadásra javasolta a közgytílés
felé. A beterjesztett iratok megvitatását követően a2020. éves Beszámolóban és Közhasznúsági
Jelentésben fo glaltak el fo gad ását szav a:zásr a bocsátotta.
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jóváhagyta MEÖT 2020. éves Beszámolóját és Közhasznúsági Jelentését.

A Közgyűlés egyebekben főtitkár tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Fülöp Attila szociális
ügyekért felelős államtitkar (EMMD mégsem tudott jönni, mivel azügy amiről beszélni akart,
még sincs abban a fazisban még.
Elnöki zársző A levezető Elnök megállapította, hogy a Közgyűléshatározatképességében az
egész Közg$ílés ideje alatt változás nem állt be, a szavazások eredményesen, ahatározatok
egyhangúlag történó, szabályos elfo gadásával történtek.

Azárőimádságot és áldást Kondor Péter, a MEÖT alelnöke tartotta. Az Elnök Úr a KözgyŰlést
berekesztette. A j egyzőkönyv |ezétrv a 2021 . marcius 22-én 1 3 : 00-kor.

-kmf-

Jegyz konyy vezet :

Dr. Fischl Vilmos
MEÖT Fotitkár

kondor péter

hitelesíto tag
Dr. Khaled A. Lászl

hitelesíto tag


