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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

MME Közgyűlés 

 

 
Készült:   2017. május 10.  

Helyszín:   Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Díszterme 

 

Levezető elnök:  Orbán Tamás, Elnökségi Tag 

 

 

Orbán Tamás köszönti a Közgyűlés résztvevőit.  

 

Orbán Tamás a jegyzőkönyvvezetésre felkéri Berzsényi Gergelyt.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Berzsényi Gergely, titkárt. 

(Elfogadta: 42    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás a jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Báry Péter és Viczán Péter Urakat.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőknek Báry Péter és Viczán Péter Urakat. 

(Elfogadta: 42    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás ismerteti a Tagokkal, hogy 42 fő van jelen, ez a Tagság 58%-a.  

 

Bejelenti, hogy a Közgyűlés határozatképes, a Közgyűlés összehívását nem kell 

megismételni. 

  

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy egyetértenek-e a meghívóban megadott napirendi 

pontokkal, és van-e valakinek javaslata további napirendi pontra.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a napirendi pontokat, és senki nem javasol új napirendi pontot. 

(Elfogadta: 42    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a technikai feltételek biztosítottak a Közgyűlés szabályos 

lebonyolítására. 

 

http://www.mmegy.hu/
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1. napirendi pont: A Mátraaljai Munkaadók Egyesülete Elnökségének 2016. évi 

beszámolója 

 

Orbán Tamás felkéri Palik Tibor, Elnököt, hogy legyen az előadója az 1. napirendi pontnak. 

 

Palik Tibor közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta az Elnökség beszámolóját, 

így nem szeretné felolvasni ugyanazt. Megköszöni az Elnökség elmúlt egy éves munkáját, és 

társadalmi felelősségvállalását. Megköszöni a Tagság aktivitását a rendezvényeken, és a 

fontos kérdésekhez fűzött válaszaikat. Említést tesz az MME elmúlt egy év legfontosabb 

történéseiről: az új tagok toborzásában kifejtett kevesebb erőfeszítésről, az oktatási 

kerekasztalról, a szakképzésről, az Ipari park járda és kerékpárútjáról; megemlíti az elmúlt év 

fontosabb közösségi programjait: a klub összejöveteleket, a majálist, a gulyásfőzést, a 

disznóvágást, a karácsonyi bábszínházat. Érinti az aktuálisan futó témákat: a szakképzési-

munkaerőpiaci problémát. Felhívja a figyelmet a kommunikáció fontosságára, és kéri a 

tagokat, hogy vegyenek részt aktívabban a közösségi programokban. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete 

Elnökségének 2016. évi beszámolóját.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a Mátraaljai Munkaadók Egyesülete Elnökségének 2015. évi beszámolóját. 

(Elfogadta: 42    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

 

2. napirendi pont: a 2016. évi Mérleg és Eredménylevezetés, valamint a Pénzügyi 

Bizottsági jelentés ismertetése 
 

Orbán Tamás felkéri Gulyás Imre, Pénzügyi Bizottsági tagot, hogy legyen az előadója a 2. 

napirendi pontnak. 

 

Gulyás Imre közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta a Mérleget és az 

Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság beszámolóját. Az Egyesület 

egyszerűsített beszámolójában közölt eredmény a valóságot tükrözi, összege az adózási 

szabályokban foglaltaknak megfelelően lett kimutatva. Az egyszerűsített éves beszámoló 

adatai helyes értékelést adnak az egyesület pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Az 

egyesületnél eredménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettség nem keletkezett, mert 

vállalkozási tevékenységet nem folytatott. Az egyesület az Adóhivatallal kapcsolatos február 

esedékes adóbevallási kötelezettségének eleget tett. A beszámolók a Számviteli törvénynek 

megfelelnek, híven tükrözik az egyesület pénzügyi helyzetét. A Pénzügyi Bizottság 

hiányosságot nem tárt fel.  

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a 2016. évi Mérleget és 

Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság 2016. évi beszámolóját.  

http://www.mmegy.hu/
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Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a 2016. évi Mérleget és Eredménylevezetést, valamint a Pénzügyi Bizottság 2016. 

évi beszámolóját. 

(Elfogadta: 42    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

 

3. napirendi pont: a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2017. évi Munkatervének és 

Költségvetésének elfogadása 
 

Orbán Tamás felkéri Kovács Tibor, Elnökségi Tagot, hogy legyen az előadója a 3. napirendi 

pontnak. 

 

Kovács Tibor közli: elektronikusan minden Egyesületi Tag megkapta a Mátraaljai 

Munkaadók Egyesületének 2017. évi Munkatervét és Költségvetési tervezetét, sok meglepetés 

nincs bennük, a folytonosság volt a cél: a legtöbb tervezett rendezvényünk az előző évekhez 

hasonló, és a hozzájuk kapcsolódó költségek is. A Klub összejövetelekre továbbra is várják a 

szervezők az ötleteket, javaslatokat, és az aktivitást is. 

 

Orbán Tamás megkérdezi a Tagokat, hogy elfogadják-e a Mátraaljai Munkaadók 

Egyesületének 2017. évi Munkatervét és 2017. évi Költségvetési tervét.  

Szavazás. 

Orbán Tamás megállapítja, hogy a Tagság nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel 

elfogadja a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének 2017. évi Munkatervét és 2017. évi 

Költségvetési tervét. 

(Elfogadta: 42    Nem fogadta el: 0    Tartózkodik: 0) 

 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

Báry Péter tájékoztatja a tagságot: idén az MME lobbitevékenységének köszönhetően a 

Megyei Prima-díjat dr. Csizmadia Elek, fizikus kapta meg. 

Palik Tibor tájékoztatja a tagságot, hogy 2017. április 12-től a VOSZ Heves megyei 

szervezetének elnöke az MME alelnöke, Báry Péter lett. 

Orbán Tamás tájékoztatja a tagságot: az idei egyesületi majális 2017. május 19-én lesz az 

Oxygen Adrenalin Parkban. 

Angeli László kérdezi: a HIPA 10%-nak megcímkézhetősége hol tart? Mit tudott elérni eddig 

az elnökség?  

Palik Tibor válaszában elmondja, hogy történtek előrelépések (felemelték a címkézhető 

összeg felső határát 1M Ft-tól 3M Ft-ra; az idei HIPA bevallásban külön sorban fog 

szerepelni az Ipari parkban kialakítandó járda és kerékpárút), valamint közli, hogy a 

http://www.mmegy.hu/
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közgyűlést követő városvezetői kerekasztal-beszélgetésben több részletet is megtudhat majd 

mindenki, az Önkormányzat oldaláról is. 

Orbán Tamás jelzi az adóbevallásokkal kapcsolatban: mindenki lehetőségeihez mérten, de 

próbáljon meg helyi alapítványokat, egyesületek támogatni az adó 1%-ának felajánlásával 

(kórház, gimnázium, állatmenhely, stb.). 

 

Orbán Tamás megköszöni az aktív részvételt. A Közgyűlést bezárja. 

 

 

Gyöngyös, 2017. május 10. 

 

 

Berzsényi Gergely 
jegyzőkönyvvezető 

Báry Péter        Viczán Péter 
hitelesítő         hitelesítő 

 

http://www.mmegy.hu/

