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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?
Idén már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér.
Hamis
A KSH adatai szerint az idén júliusban 2,1 százalékkal voltak magasabbak a bruttó átlagkeresetek, mint egy évvel korábban. Az átlagbér így 229 698 ezer forint volt. Ha a nettó átlagot nézzük (tehát amit a munkavállalók kézhez kapnak) akkor sem 4,6 százalékos
a növekedés. A KSH szerint nettó keresetek 3,7 százalékkal voltak magasabbak nemzetgazdasági szinten, ami a júliusi 1,8 százalékos
infláció mellett nagyjából 1,9 százalékos reálbér-emelkedésnek felel meg. Akkor mégis mi ez a 4,6 százalék? A KSH adatai között
szerepel, hogy a versenyszférában növekedtek ennyivel a bruttó átlagbérek, a kormány tehát a hirdetésben nem vette figyelembe a
közszférában dolgozók fizetését.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/g16vIH

Magyarország (bizonyos része)
jobban teljesít!
Ezen a héten
már 88 milliárd forintot nyert a Közgép
2013. november 4-én és 6-án három közbeszerzési pályázaton
összesen 88,2 milliárd forintot nyert a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Közgép. A Közbeszerzési Értesítőből kiderül,
hogy a cég 8,5 milliárd forintért erősíti meg a 8-as főút, Márkó
és Herend közötti szakaszán a burkolatot, illetve 13,8 milliárd forintért építheti meg a 86-os főút Zalalövőt elkerülő szakaszát. A
legnagyobbat azonban nem egyedül, hanem a Strabaggal kaszálta
a Közgép: a 86-os gyorsforgalmi út Hegyfalu és Csorna közötti
részének kivitelezését 66 milliárd forintos árajánlattal vitte el. Az
értesítő szerint más induló nem is volt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/WM0qFH

Bekerült a milliárdosok klubjába
a felcsúti polgármester
Az Orbán Viktor bizalmasának számító Mészáros Lőrinc és felesége idén került fel először a milliárdosokat tartalmazó toplistára, vagyonukat 6,9 milliárd forintra becsülik, amelynek révén 88.
helyre kerültek a listán. Mészároséknak a kormányváltást követően kezdett el futni a szekér, cégei számos jól fizető, több milliárd

forint értékű állami megbízást nyertek el. De nemcsak a csatornaépítésben és útépítésben jeleskedtek, hanem az állami föld- és
trafikpályázatokon is tarolt a család. Fejér megyében több mint
ezer hektár állami földet nyertek el a helyi gazdák elől, de pályázat nélkül is három birtokot kaptak használatra a miniszterelnök
szülőfalujában, Alcsútdobozon. A területalapú támogatásból évi
70 millió forint biztos bevétele lehet a családnak, de ez nekik aprópénz a többi jövedelem mellett. Az egyik cégéből nemrég 800
millió forint osztalékot vettek ki, ami ötször annyi, mint az összes
alkalmazottjának teljes fizetése. Kerestük Mészáros Lőrincet, mit
szól ahhoz, hogy bekerült a leggazdagabbak közé, ám nem vette
fel a telefonját.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/qOlxuc

Sosem találná ki,
mire kapott 226 milliót Rogán kerülete
Az idei évben 529 pályázót támogatnak a tanyafejlesztési programból, összesen 3,487 milliárd forinttal. Az eredetileg tervezett
2 milliárd forintos idei támogatási forrást a vidékfejlesztési tárca
3,5 milliárd forintra emelte. A legtöbbet Budapest V. kerülete kapja, hiszen négy pályázatával több mint 226 milliót nyert.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/rbu2bd

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

Magyarország rosszabbul teljesít!
Leszakadóban van a régiótól Magyarország
Térségünk növekedési kilátásai nem rosszak, de Magyarország ez
alól kivétel, mert rákerült egy stagnálási pályára, amivel az EUhoz történő felzárkózás is megállt. A kedvező inflációs statisztika sem olyan szép, mint az elsőre látszik – véli Bod Péter Ákos
közgazdász. A magyar gazdaságban jó ideje, 2004–2005-től nincs
már felzárkózás az EU gazdasági fejlettségéhez, azaz nem képes
a konvergenciára, szemben a régiós országok többségével, míg a
magyar gazdaság teljesítménye bőven a 2007-es szint alatt van,
addig a lengyel bő 20 százalékos plusznál jár, de a szlovák többlet
is meghaladja a 10 százalékot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/PFQOfn

Soha nem szűnt még meg ennyi cég
Soha korábban nem szűnt meg annyi cég Magyarországon egy
hónap alatt, mint idén októberben. A cégbíróságok 4131 céget
töröltek, ezzel a megszűnések száma elérte a tavalyi egész éves
mennyiséget, és minden bizonnyal éves rekordot dönt. Bár az elmúlt hónapokban csökkenésnek indultak a cégmegszűnések, várható volt, hogy a trend nem lesz tartós.
A tavalyi év első felében tömegével indult felszámolások, végelszámolások átmenetileg megemelhetik ugyan a megszűnések
számát, ám jövőre közepes szinten stabilizálódhat a mutató. Addig viszont jöhet még néhány rossz hónap, így a törlések száma
idén minden bizonnyal rekordot dönt. Október végéig 27 882 cég
szűnt meg Magyarországon, 600-al több, mint 2012-ben, egész év-

ben, így idén minden bizonnyal 30 ezernél is több törlés lesz, ami
szignifikánsan meghaladja a 2010-es 28700-as rekordot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/UYryG0

Ez igen: novemberben sem indult el a tanév
Egy szülő kereste meg a Pécsi Stop szerkesztőségét azzal a problémával, hogy súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekének iskolájában
nem indult el a tanév. E-mailben tették fel a kérdéseiket Páva Péternek,
a Pécsi Tankerület igazgatójának, ő válaszában leírta, a csúszás oka, az,
hogy „a fejlesztő iskolai foglalkozásokon résztvevő gyermekek felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy maradéktalanul besorolhatók legyenek a
számukra szakértői véleménnyel előírt ellátásra. Ezen felülvizsgálatok
száma a törvényi előírások (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet) változása
okán jelentősen megnőtt, jelenleg is folyamatban vannak.” Megnézték a
fent leírt rendeletet és a március 22-én megjelent Magyar Közlönyben találtak rá, vagyis azóta lehetett tudni, mik a jelenleg hatályos előírások. A
lap megkérdezte Páva Pétertől, hogy mi az oka annak, hogy nem kapnak
a szülők elégséges tájékoztatást? Az igazgató szerint az „érintett szülők
folyamatosan kapják, egyenként a tájékoztatást az intézmény vezetőjétől.” Amikor ezt felvetették az érintett gyermek szülőjének, akkor ezt határozottan cáfolta, és elmondta, hogy még a mai napig nem tudják, hogy
mikor kezdődik a tanév. A hozzájuk forduló szülőtől azt is megtudták,
hogy a helyiségeket, ahol a foglalkozásokat tartanák, még ki kell festeni,
mert ebben az állapotban még nem alkalmasak a tanításra, vagyis tovább
csúszik a kezdés.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8A19kH

Ki hitte volna? Pedig igaz!
A közigazgatásban dolgozóknak
vizsgát kell tenniük nemzettudatból

Változás a közmunka-programban:
49 ezer helyett 37 ezer

A nemzetpolitika, nemzettudat a köztisztviselők, közigazgatásban
dolgozók képzésének alapkövévé válik, és erről vizsgázniuk is kell –
egyebek mellett ez hangzott el a Nemzetpolitikai alapismeretek című
kötet bemutatóján. A közigazgatási képzés részévé vált a nemzetpolitika – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetpolitikai alapismeretek című kötet hétfői budapesti bemutatóján. A
kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese azt mondta, a világon
elsőként született olyan tankönyv, ami a nemzetpolitikáról szól. A
kötetet, amelynek összefoglalója a közigazgatási alapvizsga része, elsősorban a közigazgatásban dolgozóknak szánják, de a külhoni magyarságnak is ajánlják, mivel ezáltal pontosan tudni fogják, a magyar
közigazgatásban milyen szerepe van ennek a területnek, és milyen
elvárásokat támaszthatnak a mindenkori kormánnyal szemben.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/mgxr07

Egy január 10-ei tájékoztatóból kiderül: január 1-jétől a napi hatórás közmunkát részesíti előnyben a kormányzat. Ennyi munkáért azonban csak 37 ezer
forint jár. „A mezőgazdasági és néhány speciális projekt kivételével minden
egyéb közfoglalkoztatási programot 5 hónapra maximáltak, és 6 órás foglalkoztatást engedtek meg. Ez annyit jelent, hogy a többség a beharangozott emelés – nettó 47 ezerről 49 ezerre helyett, 10 ezerrel kevesebbet kap a
munkájáért” – tudatta lapunkkal Seres Mária, Mátraverebély polgármestere.
„Persze legtöbben ezt sem kapják kézhez, mert az Államkincstár ebből a
bérből még letilthatja a köztartozásokat” – jegyezte meg, az is problémás
lehet, hogy így egy helyen dolgoznak majd 8 és 6 órás dolgozók is, akik így
eltérő bérezést kapnak. „Az is felháborító, hogy ugyanazon a településen
belül lesznek 8 órás közfoglalkoztatottak, akik december 31-ig dolgozhatnak,
de lesznek 6 órások is, akinek maximum 5 hónapnyi munka jár”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/gsI8ZT

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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