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Id6pontia: 2015. mrljus 7-6n

Helve: 1094 Budapest, Viola u. 50.

Jelen vannak: F6skerti L[szl6,Ficzere P6ter, K5v6g6 Karoly, M6szaros Jiinos EB tagok

Me ghf vottk ent Mesziro s J5zs e f H iv atalv ezeto, D r . M6 sziiro s L6szl5 E lndk

Szabiiyszeni meghiv6s ellen6re a mai megbesz6l6sen nem jelent meg Dr. Krirmendy- R6cz

Jdnos lemondott EB tag, HalilszBalins Lajos EB tag 6s Egyed Arphd OMME MagyarorszagKft.

iigyvezetdje.

Napirendi pontok:

1. Dr. Kcirmendy- R6cz Janos lemond6level6ben foelaltak meevitatasa 6s 6ll6sfoglal6s

AzEB sajn6lattal tapasztalta, hogy Dr. Kdrmendy- RScz Jiinos ism6telten nem jelent meg az ot

6rint6 napirendi pont megvitatrlsan6l.

Az EB jelenl6v6 tagjai a lemond6sban foglalt 6llit6sokat megvitatta, err6l t6teles feljegyz6st

k€szit, melynek elfogad6sa uttn az 6rintettnek is megkiild. Az EB hatirozat alapjan megk6ri a

Hivatalvezet6t arra, hogy a feljegyz6s megerkezes6t kcivet<j 3 napon beliil az OMME honlapra az

al6bbi dokumentumokat tegye fel eredeti p6ld6nyban:

- Dr. K<irmendy- R6cz Jiinos EB tagsSgrlr6l val6lemond6srlt

- 2015.januar l6-6n EB iil6sr6l kdszi.ilt jegyzdkdnyvet 6s ennek folytat6sSt

- A fent emlitett feljegyz6st.

2. OMME Magyarorsz6e Kft. elfogadott m6rleg6nek hatasa az OMME m6rleg6re 6s

beszrlmol6jara

Az EB 2015. mSjus 2-in megkapta elektronikus riton a Kft. m6dosftott eredm6ny6t tartalmaz6

OMME m6rleget. A mai napon M EB hianyolja a Kiild<ittgyrildsen felvetett OMME

Magyarorsz6g Kft-nek kdnywizsgill6i jelent6s6t. Ennek hiany6ban az EB nem javasolja a

m6dositott OMME m6rleg elfogadas5t. Hatirozottan felsz6litja az Eln<ikdt 6s Hivatalvezet6t,

hogy a kdnywizsg6l6i jelent6st k6szittesse el 6s ennek eredm6ny6r6l t6j6koztassa az EB tagok

r6sz6re.

3. Elk6sziilt szab6lyzatok v6lemdnyez6se

Mdszriros J6zsef Hivatalvezet6 rir titj€kortafia azEB tagSait, hogy 2015. m6jus 4-6n megkiildte

6ltal elfogadott szab6lyzatokat, azEB tagjai r6sz€re. AZEB tagiai
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tdjdkoztatjik a hivatalv ezet6t, hogy ez a mrivelet sikertelen volt, igy ism6telten k6rik a

szab iiy zatok me gktild6 s 6t.

4. EB 2015. 6vi munkaterv megbesz6ldse

A munkate w et az EB az akibbiakban hatitr ozza me g:

- Negyeddves gyakorisriggal megvizsgdlja az OMME gazdillkoddsat.

- A tagdij befi zet6st folyamato s an vizsgdlj a.

- Az €v vegi zlrdsi feladatok ellen6rz6se 6s a KGY-re val6 felk6sziil6s, sziiks6g eset6n soron

kiv0li ellen6rzdst.

- AzEB elk6sziti a sajdt iigyrendj6t.

Az OMME EB negyed6vente tervezi azEB iil6sek megtart6s6t, sztiks6g eset6n soron kfviili til6st

is tart.

Jelen jegyz6k6nyvet keri az EB, p, azOMME honlapra legyen felt6ve.
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