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Tisztelt Egyesületi Tag! 
 

 

A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete legutóbbi, 2016. április 28-án megtartott 

Közgyűlésén elfogadta az Elnökség 2015. évi beszámolóját, a 2015. évi 
Mérleget és Eredménylevezetést, a Pénzügyi Bizottság 2015. évi jelentését, 

valamint a 2016. évi Munkatervet és Költségvetési tervet.  
 

A Közgyűlésen is köszöntötte Palik Tibor, Elnök az új Tagokat. Az MME az 
elmúlt évben 5 Taggal bővült, jelenleg 78 céget, vállalkozást tömörítünk. 
 

Palik Tibor megköszönte az Elnökség elmúlt egy éves munkáját. Megköszönte 

továbbá a Tagság aktivitását a rendezvényeken, és a fontos kérdésekhez 

fűzött válaszaikat. Említést tett az MME elmúlt évi fontosabb közösségi 
programjairól: a klub összejövetelekről, a juniálisról, a gulyásfőzésről, a 

disznóvágásról, a karácsonyi ajándékozásról.  
 

Érintette az aktuálisan futó témákat: a parkolási ügyet, a HIPA 10%-ának 
célzott felajánlását, a szakképzési-munkaerőpiaci problémát, és az 

országgyűlési képviselő találkozó nehézségét. Ezek közül 3-at (HIPA 10%1; 
szakképzés2; országgyűlési képviselő találkozó3) a Közgyűlésen közösen 

megbeszéltek a jelenlévő Tagok, közös álláspontra helyezkedtek, teendőket 
fogadtak el, amiket - a megszavazásukat követően - Közgyűlési határozatba is 

foglaltattak! (További részletek a Közgyűlési jegyzőkönyvben.) 
 

Palik Tibor hangsúlyozta: továbbra is a partnerséget, a Tagok egymás közti 
informális és gazdasági kapcsolatainak bővítését tekinti legfontosabb céljának, 

de természetesen az érdekképviselet lehetőségeit is igyekszik maximalizálni az 

Egyesület. 
 

A Közgyűlésen a Pénzügyi Bizottság is új tagot választott Angeli László 
személyében (MátraCOMP Kft.). 

 
 

Gyöngyös, 2016. május 03. 

                                                           
1
 „A Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel elfogadja és Közgyűlési határozatba foglalja, hogy 2016-ban a 

helyi iparűzési adó 10%-ának célzott felhasználására a megjelölni kívánt cél a gyöngyösi Ipari Parkban kiépítendő 

járda és kerékpárút.” 
2
 „A Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel elfogadja és Közgyűlési határozatba foglalja, hogy az 

Egyesület létrehozzon egy kerekasztal-beszélgetést az Önkormányzat, az oktatási intézmények, a Munkaügyi Központ, 

és egyéb szakmai szervezetek között, melynek témája a szakképzés és munkaerő-hiány lesz.” 
3
 „A Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel elfogadja és Közgyűlési határozatba foglalja, hogy az 

Egyesület ajánlott és tértivevényes meghívó-levelet küldjön Horváth László, országgyűlési képviselőnek.” 
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