Kedves Szomszéd, Lakótárs!
A nap idézete

„Az egész család nagyon cigiellenes, de mi hiszünk abban,
hogy ezzel az új trafiktörvénnyel tényleg visszaszorul a dohányzók száma”.

2013. szeptember 15.

– Varga Patrícia, a közmédia hírfőszerkesztőjének felesége,
2 trafik tulajdonosa.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qwD1e1

Gazdaság
Adót fizetők száma 2005–2011
„Amikor hivatalba léptem, 1,8 millió adófizető volt, most 4 millióhoz közelít a számuk.”– Orbán Viktor
The Wall Street Journal
Adófizetők száma

3000000

3 343 260

3 525 536

3 593 446

3 787 694

3 709 260

3 452 148

Nesze neked, rezsicsökkentés!
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Ebbéli minőségében Lázár az első állománygyűlésen nem sok jó
hírrel szolgált: most éppen 15-ből 13 operatív programot teljes egészében befagyasztott az Unió. Csak emiatt (a legjobb esetben)100
milliárdos büntetési pénzzel számolhatunk.
Ráadásul további 500 milliárdra még a pályázat sincs kiírva, holott a
határidő a jelenlegi költségvetési ciklus vége, azaz 2013. december 31.
A hibás természetesen Brüsszel, Gyurcsány és Bajnai.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/9IMy6t

A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/zC30lW

Magyarország jobban teljesít?
– az Uniós források lehívásában biztosan nem
Idén januárban lehetett hallani először arról, hogy az új hét éves uniós költségvetési és fejlesztési ciklusban a kormányzat radikálisan át
akarja alakítani az EU-s fejlesztési források elosztásának rendszerét.
Az akkori hírek arról szóltak, hogy a korábbi egységes szemléletű
fejlesztési ügynökség helyett a minisztériumokra bíznák a források
szétosztását. A miniszterek tevékenységét pedig egy kormánybizottság hangolná össze. A változtatások fő okaként az uniós források
lehívásának és elosztásának kudarcait jelölte meg a kormányzat.
... a korábbi tervekkel ellentétben – mégsem szüntetik meg a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ), az irányítás nem a fejlesztési tárcához, hanem a Miniszterelnökséghez, egész pontosan Lázár Jánoshoz kerül. Ennek megfelelően 2013. augusztus 1-jével az államtitkár
kormánybiztosként látja el az uniós pénzek elosztásának felügyeletét.

Elkezdődtek az elbocsátások a rezsicsökkentésben érintett vállalkozásoknak beszállító cégeknél. A szolgáltatók ugyanis sorra
állítják le a beruházásokat, ami hátrányosan érinti a velük kapcsolatban állókat.
Egyes vállalkozásoknál pedig január elsejéig visszamenőlegesen
csökkentették a cafetéria összegeket. Fontos munkahelyvédelmi
beruházások maradhatnak el – osztotta meg a szolgáltatókkal
folytatott egyeztetések tapasztalatait Székely Tamás, az Autonóm
Szakszervezetek Szövetségének elnöke.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/aH7wNF

A Fidesz és a gyed
A gyed mellett nem lehet munkát vállalni, semennyi óraszámban.
Amire Révész Máriusz gondolt, az a gyes.
A vonatkozó jogszabály, a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 21.§-a így változott az évek során:
– 2005. január 1. előtt a gyermekgondozási segélyben részesülő
személy a gyerek másfél éves koráig nem dolgozhatott, és utána is
csak max. napi 4 órában
– 2005. január 1.–2005. december 31. között a gyermekgondozási
segélyben részesülő személy a gyerek egy éves koráig nem dolgozhatott, és utána is csak max. napi 4 órában
– 2006. január 1.–2010. december 31. között a gyermekgondozási
segélyben részesülő személy a gyerek egy éves koráig nem dolgozhatott, utána viszont időkorlátozás nélkül
– 2006. január 1.–2010. december 31. között a gyermekgondozási
segélyben részesülő személy a gyerek egy éves koráig nem dolgozhatott, utána viszont időkorlátozás nélkül
– 2011. január1-jétől a gyermekgondozási segélyben részesülő személy a gyerek egy éves koráig nem dolgozhat, utána pedig csak
max. heti 30 órában

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Tehát az első Gyurcsány-kormány vezette be a gyermek egyéves
kora utáni időkorlátozás nélküli munkavégzés lehetőségét, majd
ezt a második Fidesz-kormány megszüntette.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2QkkyS

Csányi:
megtettem a büntetőfeljelentést Lázárral szemben
A devizahiteles mentőcsomaggal kapcsolatban azt mondta: ha az
összes devizahitelt forintosítanák, az összesen 950 milliárd forintos
kárt okozna a bankszektornak, az OTP ebből 300 milliárdos veszteséget könyvelhetne el. Az OTP elnök-vezérigazgatója szerint egy ilyen
lépésnek végzetes hatása lenne a bankszektorra nézve. Ugyanakkor

hangsúlyozta: az OTP túl fogja élni, bármilyen megoldás is születik
majd. Csányi Sándor úgy véli, a politikusok elkalkulálják magukat a
devizahitelesekkel kapcsolatban, hiszen a mellettük való kampánnyal
több szavazatot vesztenek, mint amennyit nyernek. Az lenne a méltányos, ha a forinthitelesekkel is foglalkoznának – tette hozzá.
A szakember szerint rendkívül káros, ami a devizahitelekkel kapcsolatban történik, ez árt a gazdaságnak, a politikai közéletnek, a bankszektornak pedig komoly károkat okoz. Az OTP elnök-vezérigazgatója azt mondja: azokat a devizahiteleseket kellene megmenteni, akik
valóban nehéz élethelyzetben vannak. Hozzátette: korábban a végtörlesztéssel is azok jártak jól, akik nem szorultak rá. A politikusok 73
százaléka is élt ezzel a lehetőséggel – magyarázta.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wVlZvC

Oktatás–család
Négymilliárdot nyomnak az erdélyi felsőoktatásba
Orbánék

Hatvan százalékkal emelkedett a pedagógusok
bére – össze-vissza beszél a Fidesz szóvivője

Marosvásárhelyen a magyar miniszterelnök már alá is írt egy erről szóló elvi megállapodást. A 2014 végéig beérkező magyar közpénzből az elmaradt fejlesztéseket tudják végrehajtani az erdélyi
magyar egyetemek. Orbán Viktor az Egyetem Napja elnevezésű
rendezvényen elmondta: a megállapodás értelmében a magyar
kormány 2014 végéig négymilliárd forintot bocsát az erdélyi magyar felsőoktatási intézmények rendelkezésére, hogy az összegből
az elmaradt fejlesztéseket végre tudják hajtani.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7vXkkg

Augusztus 15-i sajtótájékoztatóján a Fidesz szóvivője a pedagógusok
béremelésére is kitért, ami már csak azért is módfelett meglepő, mert
eddig jó okkal hittük úgy, hogy Hoppál Péter tudása csupán két szóra
– „gyurcsánybajnai” illetve „maffiabaloldal” – korlátozódik. De lám,
kellő odafigyeléssel betanítható újabb mutatványokra is. Eddig úgy
tudtuk, nem is akárkitől, magától Balog Zoltántól, hogy szeptember
1-jétől átlagosan 34 százalékkal emelkedik a pedagógusok alapilletménye, ami az eredetileg tervezett béremelés 60 százaléka.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Ndopu9

Trafik
Így védték meg a trafikokat a kormányváltástól
Az államnak milliárdokat kellene kifizetnie a trafiknyerteseknek,
ha a következő 20 évben bárki is liberalizálná a dohánypiacot. A
kormány ugyanis komoly kártérítést biztosít nekik a megkötött
koncessziós szerződésekben. A kitételek alapján a kormány igyekezett minél inkább megóvni a kiválasztott trafiknyerteseket a jövendő kormányoktól. Az ügyben ügyészségi feljelentés született,
írta a Hvg.hu.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/fjhK69

Meglódult a feketekereskedelem
– mutatjuk a friss számokat (táblázat)
A cigaretta-feketepiaci folyamatok (mivel a trafikrendszer indulása
előtti időszakról van szó) az ár emelkedésének tudhatók be, holott
az első félévben a termék alig 50 forintot meghaladóan drágult. Most
azonban a 10 százalékos árrés átlagosan további 130 forinttal dobja
meg a fogyasztói árat. Ennek hatására a mostani felső középkategóriás és prémium márkák (szeptember elejére) elérték a 920-930 forintos árat, míg a középkategória 870-880 forint között mozog.
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A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/N3Vygz

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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