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A hét kérdése
Tudta, hogy Magyarország jobban teljesít?
Ezzel a jelszóval indított kampányt a kormány. A lényeg harmincnyolc állítás, amely a kormány szerint azt bizonyítja, hogy minden
sokkal jobb Magyarországon, mint korábban. Mi igaz ebből?
1. Idén 20 százalékkal csökken az áram, a gáz és a távhő ára.
Részben igaz
Csak a lakossági fogyasztók rezsije csökkent, a kormány rezsicsökkentő intézkedéseinek jelentős részét is a szabadpiacon vásárló
vállalkozók fizetik meg például a rendszerhasználati díjak emelkedésével. (Folytatása következik).
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Szociálpolitika, oktatás
Új szerződés és kari kényszertagság
a pedagógusoknak?

Fábry: a fejlesztő pedagógusok nem tudják
elvégezni a munkájukat

Az állami iskolarendszer most ért el ahhoz a ponthoz, hogy a
pedagógusokat – kötelező módon – „behajtsa” a még pontosan
nem is tisztázott feladatú, hatáskörű állami kamarába, a Magyar Pedagógus Karba. Mindezt ráadásul a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ (Klik) meglehetősen rafináltan hajtja végre. A tanároknak a pedagógus-életpályamodell – a béremelést
tekintve részleges – bevezetése miatt új kinevezési szerződést
kell aláírniuk, e szerződés apróbetűs részébe rejtették azt a
mondatot, amely szerint az aláíró a Nemzeti Pedagógus Kar
tagja szeptember 1-től.
Az új kinevezésen szembesültek továbbá a pedagógusok az új bérükkel, amely sokuknak óriási csalódást okozott. Pont a leginnovatívabb, sokat vállaló, különböző végzettségeket, szakvizsgákat
szerző tanárok fizetése lett kevesebb (hiszen az eddig különmunkáért járó pótlékokat, kereset-kiegészítéseket eltörölték). Az életpályamodell a tanárokat ugyan négy kategóriába osztja, átmenetileg azonban mindenkit a pedagógus I. kategóriába soroltak. A
szakvizsgával és sok év tapasztalattal rendelkezők így elvesztették
előnyüket – ha magasabb kategóriába szeretnének kerülni, nekik
is minősítő vizsgát kell tenniük. Van olyan pedagógus, akinek 30
százalékkal csökken a keresete az új rendszerben.
A Pedagógusok Szakszervezete Alkotmánybírósághoz fordult
a kötelező Pedagógus Kari tagság miatt, továbbá jogi segítséget
ígért a „renegát” tanároknak, és nem zárkózik el keményebb érdekérvényesítéstől sem. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya pedig döntést hozott a – most már
jogszerűen gyakorolható sztrájk – előkészítéséről is. Ennek érdekében felmérést végeznek a nevelési–oktatási intézményben dolgozók között egy esetleges munkabeszüntetés elfogadottságával,
támogatásával kapcsolatban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WnyaIb

Fábry szerint a 2011-es köznevelési törvény megalkotása során
a jogalkotók úgy rendelkeztek az európai összehasonlításban
is egyedinek számító nevelési tanácsadás intézményének, illetve a szakszolgálatok állami fenntartásba vételéről, hogy közben nem dolgozták ki azt a működési rendet, melynek alapján
ezt az ellátást a továbbiakban biztosítani lehet. Mára pedig
odáig jutottunk, hogy a rendszer a tanév harmadik hetében
sem működik, ennek következtében a fejlesztő pedagógusok
nem tudják elvégezni a munkájukat – érzékeltette a probléma
súlyosságát Fábry Béla.
A Hálózat a Tanszabadságért tagja szerint ennek következményeként a fejlesztő pedagógusok nem tudnak kimenni az óvodákba
elvégezni azt a diagnosztikai munkát, amely alapján felmérik,
hogy kik azok a gyerekek, akik valamilyen területen fejlesztésre
szorulnak. Az utazó tanárok pedig nem tudnak kimenni a speciális oktatást igénylő gyerekekhez, pedig a törvény a kötelező
óraszámot ez esetben is megszabja a pedagógusnak – magyarázta
Fábry, hozzátéve: az átalakításoknak elsősorban a gyerekek és a
szülők látják kárát.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/1w04i2

Ha a Pető Intézetnek lenne futballcsapata ...
Augusztus végén az Emberei Erőforrás Minisztérium közleményt
adott ki, mely szerint, tekintve az intézmény szerepének fontosságát, a minisztérium 100,5–110 millió Ft támogatásban tervezi
részesíteni a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetét a következő egy éves időtartamban. Ezen túlmenően
a minisztérium Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága is támogatja a Pető Intézetet összesen 317,615 millió forinttal. Az Átlátszó tette közzé az EMMI első féléves támogatási listáját,
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amely szerint Balog Zoltán összesen 105 milliárd (!) forintot
osztott ki a kasszából. A Puskás Akadémia 500 millió forintot
kapott, a katolikus egyház 19,9 milliárd forintot, a debreceni
stadionra 9,1 milliárdot, azt MLSZ 1,7 milliárdot, a Lezsák
Sándor Népfőiskolai Alapítvány pedig 435 milliót ...

Javaslat államosításra. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere október 10-én javaslatot tett, melynek lényege, hogy az intézet az
anyagi segítségnyújtáson túl közvetlen állami fenntartásba kerülne,
így működtetését a kormány garantálná (http://goo.gl/RgThxz).
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/FZ0aI6

Gazdaság
Így alakultak a rezsidíjak –
a KSH cáfolja a kormányt
A vezetékes gáz ára azonban az áfaemelésnél is gyorsabban, 18,3
százalékkal emelkedett 2010 és 2012 átlagában, erre jön majd
a kétszer 10 százalékos rezsicsökkentés. Az elektromos energia
ára azonban ennél lényegesen lassabban 4,1 százalékkal nőtt
– ez megfeleltethető az áfa emelésével. Az energiaköltségek valós emelkedését jól tükrözi a 95-ös benzin átlagárának változása,
ugyanis az üzemanyagpiac egy olyan többszereplős versenypiac,
ahova új szereplő is beléphet. Ez utóbbit jól tükrözi a propán-bután gáz árának változása, amelynek 29,4 százalékos emelkedése
egybevág az üzemanyagárak 26,8 százalékos emelkedésével.
Egyes termékek árának változása (forint, éves átlag)
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Forrás: KSH

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

Kivégezheti a mini ABC-ket az új parkolótörvény
Agyonütheti a kisboltokat az a törvénymódosító javaslat, amellyel elvileg az élelmiszerláncokat és a nagy drogériákat zabolázná a kormány,
de alaposan mellélő, ha a parlament elfogadja. Egy újonnan nyíló száz
négyzetméteres üzletnek nagyjából évi másfél millióba kerülhet az, hogy
a kormány kötelező parkolómegváltást ír elő.
Aligha fognak új mini ABC-k, állateledelboltok, drogériák nyílni a
városközpontok közelében, ha az Országgyűlés szentesíti azt a javaslatot, amely a működési engedélyért újonnan folyamodó üzletek
számára előírja, hogy rendelkezzenek a bolthoz kapcsolódóan saját,
állandó parkolóhellyel. Ez alsó hangon havi egy dolgozó bérével

emelheti meg egy kisvállalkozás költségeit. A javaslat a kereskedelmi
törvényt azzal egészíti ki, hogy: „A napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet működését akkor kezdheti meg, ha biztosítja az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhelyet, és megfelel a járművek elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak.”
A törvénymódosító javaslattal kapcsolatban az előzőekkel együtt is
érdemes megjegyezni, hogy annak tartalmát legkésőbb tavaly óta
már be kellene tartani. A módosító javaslat indoklásából kiderül: az
eredeti kormányrendeletet, ami még a Horn-kabinet idején, 1997-ben
született, egy 2012-es módosítás tovább “reszelgette”. Ebben az szerepel, hogy a parkolóhelyek száma az árusítótér nagyságától függ: az
első száz négyzetméterig minden megkezdett tíz négyzetméter után
egy autónak, afölött minden megkezdett húsz négyzetméter után további egy-egy autónak kell helyet biztosítani.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/NQaLh2

Pert nyert a TASZ a Vidékfejlesztési
Minisztériummal szemben, az adatok nyilvánosak
A TASZ képviseletében a ParlagfűpollenNO társaság elsőfokon
pert nyert a Vidékfejlesztési Minisztériummal szemben, így a minisztériumnak ki kell adni, hogy a parlagfűmentesítésre felajánlott
adó 1%-ból befolyt 1,1 milliárd forintot pontosan – számlákkal és
szerződésekkel is alátámasztva – mire költötte. A tárca kifogásolta az ügyről készült TASZ beszámolóját, de a perről készített
videóik alapján nem értik, hogy miért.
A beszámolóból egyrészt kiderül, hogy az 1,1 milliárd forintból
642 milliót az állam másra költött. Ez az a bizonyos zseb, amibe
átkerült a pénz és ott már nem nyomon követhető, hogy konkrétan mire ment el az átcsoportosított összeg.
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A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WJE2ls

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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