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Amely k6sziilt az OMME EB iil6s6n, Budapest, 2014.02.19. Viola u. 50

Ficzere P6ter ismerteti a 2011 6vi az lnformdci6s-6nrendelkez6sijogr6l 6s az inform6ci6szabadsiig16l

sz616 w. nyilvdnoss6gra vonatkoz6 rendelkez6seit.

Az EB elnd,ke szavazdsra teszi fel a k6rd6st hogy ki szeretn6, miszerint Csuja L6szl6 r6szt vegyen az

iil6sen.

1. szdmu hatdrozat. Az oMME EB-b6l

3 f6 nem szeretn6, hogy Csuja Liszl6 r6szt vegyen az 0l6sen

2 f6 tart6zkodik.

RFID chip-ek beszerz6si folyamatdt megvizsgdlta EB 6s tudomdsulvette.

A laptop-ok kiosztiisiir6l OV hatiirozatot tartjavasolni a kiosztiisi sorrendr6l. Az Onilll6

szervezetekkel l6trejdv6 jogviszonyt az egyiittmdkiid6si megiillapodiis kieg6szit6sdvel kelhne
jogilag lerendezni.

R6szletes kimutatdst k6r0nk a Magyar M6h6sz kft ill. az OMME Magyarorsz6g kft 6s az

OMME kdzdtti elsziimoliis16l. HatSrid6 miircius 3. K6rjiik emailen megkiildeni az dsszes EB

r6szdre.

Az alapszab;ily tervezetet a mai napon megkaptuk. A feldolgozott meglegyz6sekkel a h6ten
javasoljuk kikiildeni. Dr. K<irmendy-R:icz Jiinos jelezte, hogy megiegyz6seket k6ri bedolgozni.

Az EB ellen6rizte a tagdijbefizet6st

oMME nem 6niill6 7668't 1350 Ft+4201'r2700+804363 = 73.978.000 Ft be6rkezett

72.607 .ON Hiiiny 1.371.000 kimutatiisiit k6rjiik, 6s a p6nziigyi sziimol5 megfelel6 rovatiban
azt szerepeltetni. (83.900.000). A jdv5ben k6rjiik 6ves tagdlj elsziimoliis 6s befizet6s a

folyamatos tagsiiggal rendelkez6k eset6n tiirgy6v miircius 31-ig, mig a t6rgy6vben legk6s6bb

a k6vet6 6s janudr 15-ig tdrt6njen meg.

G6pjiirm( ellen6n6sn6l megiillapltottuk, hogy az OV-re t6rt6n6 utazdsn6l megfele16

nyilatkozatokat kett p6tolni f, A,,sziimlahidny'' kdnwel6si t6teleket k6rji.ik

megsziintetni.

8. 2073 6vi zltisi ellen6z6s: Katasztr6fa alap ellen6z6se: c.a.24-25 Milli6 Forintnak kellene

lennie. Kimutat6st k6r0nk 16la.

9. Marketing 3.886.762 Ft keriilt iithozatalra, mig a kimutatasban az iithozat 4.005.000 Ft.

2013 6vi befizetds 4 0O5 110 Ft rendben, kiad:is 2 915 783, maradviiny 5 094 396.

10. K6lcsdnadott iisszegeket k6rji.ik kimutatni.

71. 2OL2-2OL3 6vi Oroshiizi iiveggyiirt6l viirhat6 dsszeg c.a. 6 MFt szerepeltet6se a m6rlegben.

tZ. A?O73 6vre teljeskrir0 z6rt m6rleget k6r0nk,6s az indul6 m6rlegnek ebb6l kell indulnia. A

m6rlegek kizii16lag kOnwelt adatokb6l sziim[t6dhatnak, k016n kimutatdsok nem fogadhatjuk

el. Negyed6vente k6rjilk a m6rleget a negyeddvet kdvet6 ktivetkez6 h6nap 15-ig. A nem

6ndll6 szervezetek 6s az OMME k6zpont kdnyvel6si t6teleinek el kellviilniuk egym;ist6l, pl.

k6t alszdmla megnyitdsdval. A t6teles kartonokban 311-en a vev6t a megiegyz6sben k6rj0k
feltUntetni. Minden t6telhez legyen megjegyzCs.

13. P6nziigyi beszdmol6 6s terv m6g nem k6sz0lt el. Miircius 17-ig k6rjuk a teues, minden

6szrev6tellel kieg6szitett anyagok EB tagok 16sz6re tiirt6n6 kik0ld6s6t, amelyet m6rcius 20-

iin EB megt;irgyal. A teljes anyagot javitiist kdvet6en lehet a kiild6ttgy(l6s r6sz6re kikiildeni.
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14. Az EB tiirgyalta a n6vtelen bejelent6 0sszef6rhetetlens6get firtat6 2014. febru;ir 5-6n

6rkezett level6t. Az EB Ugy d6nt, hogy iigyv6ditaniicsadist k6rjiink ir6sban. Felel6s

i.lgyvezet6.

15. Az EB megvizsgdlta az iiveggyiiri tOrt6neteket. A szerz6d6sek mdsolat6t az OMME irattiiriib6l
megkaptuk (MVH-s okmiinyok kdziitti miisolatot), meg6llapitottuk, hogy az OMME mindk6t

szerszdmra haszndlati jogot szerzett.

16. K6rj0k az oMME iiltal alapitott k6t kft 2013.12.31-i besziimol6it (m6rleg,

eredm6nykimutat6s, ...)

Budapest, 2O!4. febtu6t !9.


