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TISZTELT KÖZGYŰLÉS! 

 

A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete idén júniusban ünnepli születésének 12. évfordulóját. Ez a 

több mint egy évtizedes múlt feljogosít minket a büszkeségre.  

Büszkék lehetünk civil szervezetünkre, hisz most is itt vagyunk, ma is létezünk, ma is töretlenül 

működünk! Minden nehézség ellenére továbbra is ebbe a közösségbe tömörülve próbáljuk meg 

érvényesíteni civil felelősségünket, és védeni civil jogainkat.  

Bár voltak rá kezdeményezések, de Egyesületünk nem bomlott fel, és nem is simult bele a  

szürkeségbe.  

Itt vagyunk, mert összetart minket ma is a közösségünkért való tenni akarás, az egymás 

támogatása iránti szándék, a közös alapértékeinkbe vetett hit, és a kölcsönösen előnyös üzleti 

lehetőségek reménye. 

Érdekérvényesítés terén – bár céljaink világosak, logikusak és védhetőek – van még hova 

fejlődnünk. Egyesületünk, emberléptékkel mérve, a maga 12. életévével, még csak most ért a 

felnőtt kor küszöbére. Szervezeti felépítésünk, infrastruktúránk, információs hálónk és az elmúlt 

évek tapasztalatai megalapozták, lerakták az alapjait a jövőbeni, a mostaninál eredményesebb 

munkának. Már csak el kell végeznünk azt, hogy az ígéretből valóság váljon! 

Ehhez két dolog kell. Egyrészt a már meglévő tagjaink egymás közti, még szorosabb 

együttműködése! Másrészt a még erőteljesebb kiállás saját, és rajtunk keresztül a közösségünk 

érdekeiért! 

 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

 

Dacára ezeknek az egyszerű céloknak, a határozott értékvállalásunknak, a következetes 

kiállásunknak, egy tényt le kell minduntalan szögeznünk: minden eredményes megállapodáshoz 

minimum két fél szükséges. Az igazi együttműködés a közreműködő felek közötti konszenzuson 

alapszik. Azonban ha az egyik fél legtöbbször észre sem hajlandó venni a felé nyújtott kezet, 

vagy ha elüti azt a bizonyos kinyújtott kezet, akkor tehetünk mi bármit. Süket fülnek hiába a 

hangos szó. 

A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete nem politikai döntéshozó szerv, nem rendelkezik 

közigazgatási jogkörökkel. Nem mi szavazzuk meg a költségvetést, és nem mi döntünk az 

adókról. Mi civilszervezet vagyunk, és mint ilyen mi „csak” kritizálunk és javaslunk. Kritikáink 

bár élesek, szakmailag és morálisan mégis helytállók. Javaslataink bár határozottak, mégis 

megfontoltak és jövőbemutatók. 

Mi tehát tudjuk, kik vagyunk, mit akarunk, és hogyan képzeljük el a jövőt. 

A 2013-as évben, gazdasági szempontból ez a jövőkép azonban még korántsem köszöntött be.  

Dicséretes erőfeszítések folytak és folynak ugyan a költségvetési stabilitásért, és az 

adósságállomány is pozitív irányba mozdult el (az állami szerepvállalásnak is köszönhetően). De 

a vállalkozási környezet egy csöppet sem lett kedvezőbb. Az iparűzési adó mértéke nem 

csökkent, az építményadó mértéke nem csökkent (a mikro vállalkozásokat érintő enyhítések az 

össztermelés szempontjából elhanyagolhatók). Az adminisztráció-bürokrácia nehézkessége 

továbbra sem csökkent 2013-ban. A közpénzek elköltésének átláthatósága továbbra is erősen 

kifogásolható. Városunk folyamatosan versenyhátrányban van a környező ipari parkkal 

rendelkező településekkel szemben tőkevonzó képesség tekintetében.  

 



AZ MME VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI VÉLEMÉNYE 

 

- Koncepcionális javaslataink: 

 

Az MME hosszú évek óta kéri, javasolja „Az Önkormányzat törekedjen szolgáltató jellegének 

uralkodóvá tételére (viselkedés, szemlélet, díjazás) ezzel is szolgálva a termelő szféra teljes és 

abszolút elsőbbségét a rendszerben.” Az ebbe az irányba mutató törekvések csírái sem látszanak. 

A Város közép és hosszú távú stabilitását biztosító strukturális változtatások el sem kezdődtek 

(ismereteink szerint tervezés szintjén sem), így komoly veszélyben látjuk a város jövőbeni 

működését. A dicséretes stabilitási törekvések megragadtak a - többször már a funkcionális 

működést is zavaró - kifizetési visszafogásoknál. Ez fontos, de csak látszat kezelés. A hitelek 

átstrukturálása nem történt meg, ami szintén jelentős kockázati tényezőt hagy a rendszerben 

Aggályosnak látjuk a városvezetés integritását, az átláthatóság hiányát is.  

Tudva, hogy a város bevételének meghatározó tételét a helyi vállalkozások által befizetett adók 

teszik ki, határozott álláspontunk, hogy a vállalkozások terheit csökkenteni kell. A helyi iparűzési 

adó kapcsán örvendetes változtatások láttak napvilágot, de az építményadó kapcsán az 

Önkormányzat és az MME között kialakult korábbi egyetértés megváltozott, negatív irányba.  

Míg az egyik oldalról teljes helyi iparűzési adómentességet ígér a legkisebbeknek, ami összesen 

6,2 M Ft-jába kerül az Önkormányzatnak, addig a másik oldalról az új fejlesztéseket, 

beruházásokat alapjaiban ellehetetlenítő építményadó szinten tartása az Önkormányzat célja. Ez a 

választási évben ugyan a mikro vállalkozásoknak jó hír, de a város gazdasági fellendülését 

semmiben sem segíti elő. Örvendetes terv ugyan – szociális szempontból, de aprópénzen megvett 

népszerűség mindössze – gazdasági szempontból.  

Az MME továbbra is azt javasolja, hogy az igazán nagy adóbevételt termelő vállalkozásokat is 

jutassa levegőhöz az Önkormányzat! Ne az egészen kicsik rovására, hanem amellett. 

Többször is hivatkozott az Önkormányzat arra, hogy nem állnak rendelkezésre a megfelelő 

kalkulációk az építményadó esetleges csökkentési hatásainak tanulmányozásáról. Íme: ha az 

építményadó jelenlegi 750 Ft/m2-ről 650 Ft/m2-re csökkenne, az megközelítőleg 93 M Ft 

bevételcsökkenést jelentene (395 M Ft -> 302 M Ft), ezt a bevételkiesést pedig az iparűzési adó-

többlet, 133 M Ft, befizetése fedezné is (1 590 M Ft -> 1 723 M Ft) - mint ahogy azt a 

költségvetési rendelet-tervezet is írja. És akkor a többi, az MME által túlzónak ítélt támogatás-

növekedések visszanyirbálásából keletkező többletet nem is számítva. 

A kommunális adó 10%-os csökkentése kapcsán a rendelet-tervezethez mellékelt számítások 

pontatlanok.  

A kommunális adó 10%-os csökkentése és egyéb hatások összesen 1000 eFt bevételkiesést 

eredményeznek a városnak, a ~17 000 eFt a központi költségvetésből esik ki. 

 

- Konkrét javaslataink: 

 

1. Az építményadót 650 Ft/m2-re javasoljuk csökkenteni. 

2. Az alapítványok támogatása véletlenszerű, rendszer kell mögé: pályázati felhívás, átlátható 

elbírálás! 

3. A sportok támogatása ilyen struktúrában nem támogatható: 114 630 eFt. Ha ennek 90%-a 

tömegsport-támogatás lenne, az még elfogadható lenne. 

4. A kézilabda-támogatás 30%-os növekedése (40 000 eFt -> 52 000 e Ft) elfogadhatatlan, lévén, 

hogy TAO-s sportág. 

5. A TDM támogatás-növekedése indokolatlan. A 2013-ban tervezett 26 995 eFt helyett a 

tényleges támogatás mértéke 35 820 eFt volt (több mint 32%-os növekedés), és az idén tervezett 

34 125 eFt is túlzó. Nem látható, hogy milyen elszámolást ad le a TDM, és azt ki hagyja jóvá. 



6. Az allergén növények irtására előirányzott 0 Ft helytelen. 

7. Szakrális terek, templomok, kolostorok felújítása (30 000 eFt) nem önkormányzati feladat. 

8. Felsővárosi R. K. Egyházközség Stáció áthelyezése (5 000 eFt) nem önkormányzati feladat. 

9. Dió Rádió támogatás (5 600 eFt -> 8 000 e Ft) elfogadhatatlan, ez a rádió bevételének 30%. Ez 

véleményünk szerint nem más, mint választási média-megjelenés vásárlása közpénzből. 

10. A Városi TV támogatásának emelése (39 000 eFt -> 44 000 eFt) nem támogatható, és 

választási év lévén nehezen védhető. 

11. A Sportfólió támogatásának 13 000 eFt-os emelése nem értelmezhető (115 300 eFt -> 128 

302 eFt). Már az alap 115 300 eFt is erős túlzás. 

12. Az ipari park szennyvíz beruházása hogyan kerül a 2014-es beruházási tervbe? 

13. A GYÖNGY Nemzetközi Néptánc Fesztivál támogatása tavaly a lelátó felújítása miatt lett 

felemelve, az idei további 1 000 eFt-ot nem indokolja semmi. (7 000 eFt -> 8 000 eFt). A 

színvonallal kapcsolatos elvárások megfogalmazása, kontrollja ilyen támogatási értéknél 

elkerülhetetlen. 

14. A Tomory Gábor Néptánciskola Alapítványa semmilyen támogatásban nem részesül, 

miközben a Vidróczki Alapítvány támogatása duplájára emelkedett (1 500 eFt - > 3 000 eFt), 

holott tavaly Prima Díjas lett a Tomory Gábor Néptánciskola, és több száz gyerek 

hagyományőrző oktatását végzi évek/évtizedek óta támogatás nélkül. 

 

 

PARKOLÁSI ÜGY 

 

Továbbra sem sikerült megállapodásra jutnunk a versenyhátrányba került belvárosi üzleteket 

sújtó parkolási díjazás kapcsán sem. Az MME régóta szorgalmazza az első fél órás parkolás 

ingyenessé tételét, de konszenzust még nem sikerült kialakítani. Körlevelet (2014.01.26.) és 

hírleveleket (2013. December; 2014. Április) is kapott a Tagság ez ügyben. Legutóbbi, 2014. 04. 

25-i levelünkre még nem érkezett reagálás. 

 

 

KÖZÉLETI FÓRUM 

 

Két éve vetődött fel az ötlet, hogy olyan, a vállalkozásokat közvetlenül, vagy közvetetten érintő, 

a helyi történésekhez, gazdasági, kulturális, idegenforgalmi területhez kapcsolható, közéleti 

beszélgetéseket szervezzünk, melyek lehetőséget adnak az adott téma kibeszélésére. 

 

2013 januárjában megrendezett közéleti fórum témája a Gyöngyös város, és Gyöngyös Járás 

közbiztonsága volt, amelynek állapota, és az ezen a területen folyó munka megismerése érdemes 

volt egy közös beszélgetésre. Azt meg kell említeni, hogy a téma fontossága ellenére nem volt 

nagy érdeklődés tagjaink részéről. 

 

2013 februárjában az új közigazgatási struktúra, benne a Gyöngyös Járás Hivatalának 

megalakulása, a hivatal feladatrendszerének megismerése szintén érdemes volt egy közös 

beszélgetésre. 

 

Idén, 2014-ben is várhatók közéleti fórumok. 

Reméljük a Tagság témaválasztással, javaslatokkal, észrevételékkel segíti ezt a törekvésünket, és 

ezáltal a közéleti fórumok látogatottsága is emelkedni fog. 

 

 



KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 

 

Juniális 

 

A 2013. évi juniálist a Sástói Kempingben rendeztük meg, megtekintve a legújabb 

beruházások eredményeit: az új faházakat, a só szobát, a wellness részleget, és az éttermet 

is. 

 

Szüreti gulyás 

 

Tavaly ősszel is részt vettünk a Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál és 

Görgényi László Főzőversenyen. Köszönet mindazoknak, akik segítettek a finom gulyás 

elkészítésében!  

 

Disznóvágás 

 

Jól sikerült a múlt év december 7-én megtartott disznóvágásunk. A Sástói Kemping 

újonnan felújított helyszíne jó választás volt. Az esti vacsora létszámában és minőségében 

sem okozott csalódást. A visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát. 

 

Karácsonyi ajándék 

 

2013 karácsonyára újra a gyöngyösi moziban rendeztük meg a gyermekek moziztatását. 

Az MME jóvoltából a gyöngyösi általános iskolák összes alsó tagozatos tanulója, közel 

1200 gyermek jutott el a gyöngyösi moziba, ahol a Mátyás az igazságos című rajzfilmet 

nézhették meg a kisdiákok. 

 

Városbál 2014. 

 

Az idei Városbál kapcsán már mindent elmondtunk, ami elmondható volt. Körlevélben 

(2014.01.23-án), hírlevélben (2014. Áprilisi) fejtettük ki, részletesen, hogy mi indokolta, 

hogy idén ne vegyünk részt a szervezésben. 

 

 

MUNKAEBÉD 

 

Idén márciusban tartotta volna a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete, Nagy Róbert tagtársunk 

felvetésére azt a Munkaebédet, melyen minden résztvevőnek lehetősége lett volna egy 

többfogásos üzleti ebéd keretein belül megismerkedni többi tagtársunkkal. Sajnos az esemény a 

kellő számú résztvevő hiánya miatt elmaradt, de magát a kezdeményezést nem adtuk fel, így a 

Közgyűlésen visszatérünk rá. 



ELNÖKSÉGI MUNKA 

 

A szervezeti, elnökségi munkát értékelve elmondható, hogy az Elnökség üléseit tervezetten, az 

előttünk álló feladatok ütemezésének megfelelően tartotta meg. Az elnökség összetételében több 

változás is történik. Farkas András egy éves elnöki megbízatása véget ér. A közgyűlés feladata 

lesz az új elnökségi tagok megválasztása, majd az új összetételű elnökségen belülről kell az új 

elnök személyét megválasztani.  Az előkészítő munkára, a tagság véleményének megismerésére 

jelölőbizottságot kért fel az elnökség: Balogh Tamás, Kovács Tibor, Csombok Pál személyében. 

 

 

TITKÁRVÁLTÁS 

 

2013. október 1-ével T. Bokros Máriát Berzsényi Gergely váltotta az egyesületi titkár 

pozíciójában. 

 

 

PÉNZÜGYEK 

 

Költségvetési beszámolónkat és tervezetünket mindenki írásban megkapta, kérem ennek 

támogatását, illetve elfogadását. 

 

 

TAGSÁGI HELYZET 

 

2014 februárjában csatlakozott hozzánk Dér Gábor a Diesel DR ügyvezető tulajdonosa. 

 

Sajnos egyre többször tapasztalja könyvelőnk, hogy többeknek gondot okoz a tagdíjfizetés. 

Természetesen van mód a nehézségek egyéni kezelésére, csak kérjük, jelezzétek ez irányú 

problémáitokat. 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Az MME továbbra is tagja a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületnek. 

 

Tagjai vagyunk a Senior Foglalkoztatási Klubnak is, mely az ötven év feletti munkavállalók 

érdekeit képviseli. 

 

VOSZ tagként rendszeresen kapunk és továbbítunk információkat tagjainknak. A megyei 

szervezetben Báry Péter társelnökként dolgozik. 

 

Változóan kapunk meghívást a HKIK rendezvényeire.  

 

A Gyöngyösi Kalendárium 2013. évi kiadványában az MME megjelenési felületet vásárolt. 



ELISMERÉSEK 

 

A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 2013-ban a Tomory Gábor Néptánciskolát terjesztette fel 

megyei Prima–Díjra. Lobbymunkánknak köszönhetően a díjat és a vele járó 1 millió Forint 

pénzdíjat meg is kapták a gyöngyösi néptáncosok. 

 

Gyöngyös Gazdasági Fejlődéséért Díjat kisvállalat kategóriában a Triotechnik Kft. 

 

Mecénások Díjat a VAMAV Vasúti Berendezések Kft. és az ÉLPAK Zrt.  

 

Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegy elismeréseket a Shick-R Kft., a Radír Kft. 

 

December 6-án Budapesten a Vállalkozók Országos Szövetsége Év Vállalkozója díját két 

gyöngyösi vállalkozó vehette át: Báry Péter, a Mayer Hw&Sw Kft. ügyvezető igazgatója, 

valamint Palik Tibor, az ÉLPAK Zrt. vezérigazgatója. 

 

 

TÁMOGATÁSOK 

 

2013. évben célzott támogatással segítettük: 

A VOSZ Príma Díjat 

 

 

 

 

Gyöngyös, 2014. május 9. 

 

 

 

 

MME Elnökség 


