
 

 

Meghívó sajtótájékoztatóra 

Jövőre is fegyverként akarja használni az iparűzési adót a kormány, ezzel a 
mostaninál is lehetetlenebb helyzetbe hozva az önkormányzatokat. 

„Ha egy Parragh nevű hozzá nem értő ember javaslatára, arról tárgyalnak a 
Belügyminisztériumban egy előterjesztés formájában az Önkormányzatok Nemzeti 
Együttműködési Tanácsa (ÖNET) ülésén 2021 november 10-én 14 órakkor, hogy a 
forráshiányos kivéreztetett önkormányzatokat hogyan fosszák meg az iparűzési 
adóbevételüktől ismét még egy évre, az GÁZ! Mert „Tudjuk ki”, ezt a megrendelést adta a 
hozzá nem értő embernek, akinek semmi sem drága.” 

Mi a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati dolgozók Szakszervezete 
tudjuk, hogy a „bérből és fizetésből” élő dolgozó szegény kollégáink jövőre is csak az inflációval 
csökkentett fizetést könyvelhetik el az önkormányzat szolgálatában, amennyiben odabent 
rossz előterjesztés szerint döntenek.  

Magyarul, Ők isszák meg a levét közösen, mintha kollektív büntetésben lennének! 

A köztisztviselők, a közszolgáltatás települési dolgozói – közterületfelügyelők, közlekedési 
dolgozók (BKV), temetkezési dolgozók a szociális alapellátás dolgozói, a kultúrát szolgálók, 
távfűtők, köztisztasági dolgozók, állatkerti munkavállalók tudni fogják, hogy a rossz döntésnek 
ára is van.  Ők pedig már minden árat eddig is megfizettek. 

Ha a kormány elvonja attól az önkormányzattól a forrást, aki a mi munkáltatónk, fenntartónk, 
mi pedig csak hozzá tudunk fordulni keresetnövelésért, akkor mi olyannál követelünk, akinek 
nincs pénze? Arra számít a kormány, hogy rájuk fogunk haragudni, ha a nincsből nem ad. 

A kormánynál pedig, aki ezt a helyzetet kidolgozta, kivitelezte – széttárja a karját, hogy 
forduljunk a munkáltatóhoz, a fenntartóhoz - nála kell a pénzért követelőzünk!  

Vajon mi lehet ennek a célja?  

Rájöttünk, mi nemcsak áldozatok leszünk, hanem még választási politikai céllal feszültség 
gerjesztésre is felhasználnak bennünket! Na ne! Ezen el fogunk gondolkodni! 

A várható kormányzati döntés következményeiről tart sajtótájékoztatót 

Boros Péterné, az MKKSZ elnöke, (volt városi jegyző) 
 
dr. File Beáta, MKKSZ ÖDOSZT elnök (városi jegyző) 
 
Kiss Ambrus, Budapest általános főpolgármester-helyettese, MKKSZ tag. 
 
Időpont: 2021 11. 10., szerda 11:00 

Helyszín: Budapest, V. kerület, Széchenyi István tér, a Belügyminisztérium épülete előtt 

A részvételi szándékát kérjük, az info@kornusz.hu címen, vagy a +36 309 222 575 
telefonszámon jelezze. 

Megjelenésére feltétlenül számítunk! 

Budapest, 2021 11. 08. 
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