
1/2015. (02. 27.) FB határozat 
Munkaterv elfogadása 
 

A Felügyelőbizottság az elnöke által előterjesztett, a 2015. évre vonatkozó munkatervét 
megtárgyalta és elfogadta. 

 

2/2015. (02. 27.) FB határozat 
Javadalmazási szabályzat 
 

A Felügyelőbizottság  megtárgyalta és tudomásul vette a Felügyelőbizottság elnöke által 
előterjesztett, a Társaság Javadalmazási szabályzatának tervezetét, és az Alapító részére 
jóváhagyásra javasolja. 

 

3/2015. (02. 27.) FB határozat 
2015. évi ellenőrzési terv 
 

A Felügyelőbizottság  megtárgyalta és tudomásul vette a Társaság ügyvezető igazgatójának az 
előterjesztését a Társaság 2015. évi ellenőrzési tervéről. 

 

4/2015. (02. 27.) FB határozat 
Felügyelőbizottsági tag megválasztása 
 

A Felügyelőbizottság  megtárgyalta és tudomásul vette a Felügyelőbizottság elnökének az 
előterjesztését, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által delegált dr. Nagy Zsuzsanna 
megválasztását a Társaság Felügyelőbizottsági tagjává, és az Alapító részére jóváhagyásra 
javasolja. 

 

5/2015. (04. 10.) FB határozat 
Napirend elfogadása 
 

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

6/2015. (04. 10.) FB határozat 
2015. évi Üzleti Terv 
 

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság 2015. évi Üzleti Terv tervezetét és egyhangú 
döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja. 

 



7/2015. (04. 10.) FB határozat 
Könyvvizsgáló 2015. évi díjazása 
 

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Társaság Könyvvizsgálójának 2015. évi díjazását és 
egyhangú döntéssel az Alapító részére elfogadásra javasolja. 

 

8/2015. (04. 10.) FB határozat 
Beszámoló 2014. évi IV. negyedéves ellenőrzésekről  
 
A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2014. év IV. 
negyedéves ellenőrzések tapasztalatairól. 

 

9/2015. (04. 10.) FB határozat 
Beszámoló 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtása  
 

A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének beszámolóját a 2014. évi 
ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves belső ellenőrzési jelentésről. 

 

10/2015. (04. 10.) FB határozat 
2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 
 

A Felügyelőbizottsági tagok az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi 
közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját áttekintették, tudomásul vették, és az Alapító felé 
jóváhagyásra javasolják. 

 

11/2015. (07. 03.) FB határozat 
Napirend elfogadása 
 

A Felügyelőbizottság a napirendi pontjait megismerte és egyhangú döntéssel elfogadta. 

 

12/2015. (07. 03.) FB határozat 
Beszámoló 2015. évi I. negyedéves működésről  
A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének 
beszámolóját a 2015. év I. negyedéves működéséről. 

 

 
 
 



13/2015. (07. 03.) FB határozat 
Beszámoló 2015. évi I. negyedéves ellenőrzésekről  
 

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének 
beszámolóját a 2015. év I. negyedéves ellenőrzések tapasztalatairól. 

 

14/2015. (07. 03.) FB határozat 
Tájékoztató a 2014. évi felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásáról  
 

A Felügyelőbizottság egyhangú döntéssel tudomásul vette a Társaság ügyvezetőjének 
tájékoztatóját a Felügyelőbizottság 2014. évi határozatainak végrehajtásáról. 
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