
Itlflooati a: 2015. szeptember 18. 15@
Helve: Kapowr{r, Ady Endre u. 2. - Kapos Hotel

Jelen vannak: Faskerttl-asil6 - EB elAlc,
Ficzer€ Peder, Hahsz Batdzs, M6sz6ros Jrinos - EB ngokls
M6szdros J6zsef - OMME Hivatalvaerd, mint meghivott

Hotdromtkdoessis: EB-eln0k meg:illapitja, hogy a bizottsdg hatdrozaft6pes.

Naoirendt Az el6re megkiildOtt meghiv6 szerin! kiegdszitve a 2oiF.. ei dves EB besz6mol6ban
iitemezett ut6ellen6rz6sekkel.

1 OMME 2014. 6vi m6rlee6nek m6dosit6sa:

Az EB kerte, hogy a r6sz6re az oNflr4E lvlagyarorsz6g Kft 2014. 6vi gazd,6lkodisit 6rint6
kdnyrrizsgAl6i jelentes keriiljiin megkiilddsre. Meszlroi .lozsef a jelentdsi az iles idejc Jatt
e.mail-ben I'alamennyi EB tag r€szdre megktildte.

A kOnywizsgril6i ziladek a].pjin: ,,A Tdrsasdg mirlege ds eredminy-kimutatdsa a sztbwiteli
Tdrvdnyben 6s az dltaldnos szrinwiteli elvekbei foglaiak szerint kenatt asszerillitd,sra, meiy a
?oyog.*ggy, pdnztig)i is jdvedelmi helyzethidlmegbtzhat| is valds kipet ad-',
l-l.!?p:^..y EB javasolja, hogv a Kft- ad6zott eredm6iv6nek (2.376 eFt)-ponrositrisa miatt - a
Kuld0ttg)'ill6s hatarozata szerint, mint kapott osaaldk az 

"gy".ui.t 
m6rle!6'ben szerepeljen - az

egyesiilet 2014. dvi m6rlegdt a novemberi KGyj6vanagyasavl 6nellen6rzessel moaoitani tell.

2. Tasszervezetnek nvf itott k6lcs6n:

utoellen6rzes sorrin, iittekint6sre keriilt a Zselici M6h6sz Egyesiilet korabbi 2 k6lcs6ne.
Megallapitrist nyert, ho&y a 600.000 Ft 6s g00.000 Ft Osszegt rartozisok, rendezdsre kemlt"k
amely az OMME kiinyvel6s6b6l egydrtelmrien megrill apitat6.

Az el6zetesen ellen6rz6sre bek6a dokumen&ici6t (kuatesi terv minisaeri j6vr{hagyesa, kutalisi
szerzodesek, :.*9:-_.-"r anyagbeszerzesek kimutatrisai, has-nrtatra at"aott ia#ri\,:"t Atuaari
Jeglzokon)'vei' m6h6llomtiny felm6re1, kapcsol6d6 megbizisi szerz6d6sek, stb.) a bizottsrig
megvizsgrilta. A kutatrisi programok p"n iigy, elsziinoldsainak ."guluporots,egu e, -eg)'esuleti Yagyon pontos nyilv'rintarLlsa okln az Bg tov6bbi dokumentrimoi uirrlaltet t"rti"
szilks6gesnek, ezdrt:

3.1. Az EB kcri az OMME turajdondban l6vd riLlr6- 6s forg6eszk6z6k (H6GK r6szdre 6tadott)
kimutatiisdt, nyilvfutartasat.

3.2. Az anyagmozgdsok naprak6sz nyih,6ntart6s6t, kartonok vezetEset. (pl. mril6p, cukor,
gy6gyszer, felhasznrilSs, mrildp 6s m6hviasz k6szlet)

ORSZAGoS MAGYAR ufufsznrl EGYESULET

ElIendrz6 Bizotts6g

Jeevz6kiinw
bizottstigi iildsrdl
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OMME - ElleE6rz6 Sizo(ls1ig g 8-i e:A':6litirrlv 2015.1]9.18-;B ]dv-13.

3.3. A m6h6llom.in-r'ok ,,MEHEGESZSECUCyI KISKONY\ENEK' naprakesz vezetds6t 6s

annak masolat6t.
3.4. A megtermelt riruk (mdz, viasz) nyilvintartasrit 6s raktrirba v€teleze#t.
3.5. K6ri az atadott g6pkocsik ittnyilvanartas6t bemutatni.

Az EB az ellen6rzest a fenti dokumentumok hi6nyr4ban nem tudla teljes kiirfien ehdgeni. Ez6rt
2015. okt6ber 21-6n 10.00 6rakor helyszini ellen6rz6st 6s EB iildst tart a HdGK g6ditll6i telep6n.
Tervezett napirendi pontok:

- OMME - H6GK nyilvdntart6sai::ak ellen6rzdse

- A 2015. november 14-i kiild0ttgytl6sre kerill6 EB napirendi pontok megbeszSl6se.

- Az EB 2015. mrircius 30-t6l kezd6d6 id6szak beszamol6jenak megvitatasa.

- Kiss Jri,nos beadvdny6nak megvitat6sa.

Az EB kdri, hogy a 1015. okt6ber 21-i meghiv6kat az 0,gynezr;td kl1dje ki, k6ri hogy meghiv.ist
kapjon az EB 5 tagia az trgwezatb 6s az OMME ela6ke. KCri, hogy a k6rt dokumentumok a
helyszinen megvizsgalhat6k legyenek, illetve legyen biztosiwa az iildsre egy iroda.
(dtraHam a figdrdl ide, ehhez kapcsolhdik)

4. Kutat{si prosramhoz kiocsol6d6 terven feliili szem6h'i iuttatds:

Az EB-nek tudomiiMra jutott az eln<iksdg drint6se javadalrnaz6s6val kapcsolatban
+- j6.rul€kok. Az EB megjegyzi, hogy a kifizet6s kdls€gvetesi t6telt drint, arnelyre

csak az elfogadott kolts6gvetds m6dositisa mellett 6s a Ktilddttgl1llds j6vfhagy6srival keriilhet
sor.

5, Tiszts6wiseldk utazlsi kdlts6et6rlt6se:

Az EB 6szrev6telezi, hogy a megv6lasztott tisasdgviselok g6pkocsi elsz6mol6sa nem

egy6rtelmtl, javasolja az ilgyvezetesnek, hogy a tak6hell'tlkr6l irrisban nllatkodassa a

tisztsegvisel6ket g6pkocsi rendszammal egyutt.

6. Kiildottwiil6sre utaz{s kdlts6et6rit6se:

A 2015. miircius 30-i ktildottgyiilesi hatarozat dapjria ellen6re, egyenl6re nem kerult kifizetdsre

a megsz,vaznll egyesiileti tagoknak az utazisi ki,ltsege.
EB vdlemdnye: A nem dntill6 egyesiiletek tagjainak nem fizethet6 ki szabdlyosan a 9 Ft/lan/f6
utikdlts6g, mivel a dijtetel munkaviszonyhoz kdtott munk6ba jar6s cimdn adhat5. A
kiildirttgyiile$6] az EB pontositdst k6r.
Javaslat: A nem 6nall6 egyesiilerek hgiainak rltikolts6ge kiktildet6si rendelv6nyen keriiljon
elszAmol6sra, 6s kifizetesre.

7. OMME cs OMME Mo. Kft. kdzdtti szdmlizdsok ellen6rz6se:

Az el6zetesen megkiild6tt kimutaus szerint a kft. tlsz€ril az egyesOlet feld 2015- janu6r 05. ds

2015. augusaus 26. koznn leszilnllzott 6s kifizetett 16 t6tel ellendrt6ke 25.494.565,' forint (l
tdtel sztom6zot! 358.140,- Ft dn6kben).
Az EB k€ri a Hivatalvezet6 ir6sos nyilatkozatrit, hogy a bejdv6 szamldk fonnai, tartalmi
ellen6rzese (pl. helyes Afa-tartalom) megt6rt6nt, 6s csak ea k0vet6en ker[lt k0nyvelesre a t6tel,
tovibbi k6ri a szimlik szkennelt v6ltozat6t elekronikusan.megk[ldeni az EB elndk6nek.
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8. 
.EB 

k6ri az iigla€zetdst, hogy 2015. szeptember havi elniiks€gi iil6sr6l kdsziilt jegyz6kdnyvet
kiildje meg az EB tagok r6sz6re.

OM.YE - trllen6rri Eizausiig E B-jeg ;d*da_*- v !0 I 5. t9. I Ell, iatL2 3.

k"*^,t\_
k.m.f.
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