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Önkormányzati választások
Választás
2014. október 12-én volt az első olyan önkormányzati választás Magyarországon, melyet az új Alaptörvény szerint tartottak. A képviselőket és
polgármestereket – a rendszerváltás óta először – 5 évre választották.
Két ötéves önkormányzati ciklus után 2024-től ismét négyéves ciklusok
lesznek, amelynek a célja, hogy az országgyűlési és helyhatósági választások kétévente kövessék egymást. Az önkormányzati választásokon a
települések polgármestereiről, önkormányzatuk testületéről és a megyei közgyűlések összetételéről döntöttek a választók. Ahol ezt kezdeményezték lehetőség volt a nemzetiségi önkormányzatok megválasztására is. A 2014. október 12-én az alábbi Magyar Szolidaritás Mozgalom
tagok nyertek mandátumot:
Gombkötő Róbert,
Kerepes;
Dr. Kiss Róbert,
Budapest, VI. kerület, Terézváros;
Kosztin Mihály,
Vámospércs;
Légrádi Péter,
Újpest;
Molnár István,
Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros;
Nagy Andrea,
Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros;
Nagy–Korsa Judit.
Miskolc;
Pilák Imre,
Szolnok;
Radnóti Henrik,
Dunakeszi;
Rátkay Andrea,
Budapest, XIX. kerület, Kispest;
Romhányi Judit,
Érd;
Sértő Radics István, Uszka;
Somodi Klarissza,
Budapest, XX. kerület, Pesterzsébet;
Székely Sándor,
fővárosi közgyűlés;
Vajda Zoltán,
Budapest, XVI. kerület, Sashalom.
Eredményeikhez gratulálunk és munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BSNQlP

Minden megyében gyengült a Fidesz,
miközben a Jobbik mindegyikben erősödött
A végeredmény elfedi, hiszen minden megyében a kormánypár
tok kapták a legtöbb szavazatot. De 2010-hez képest sok szavazatot veszített a Fidesz. Igen, alacsonyabb volt a részvétel a mostani önkormányzati választásokon, mint 2010-ben (44,3 százalék

Leszavazta a Fidesz
az élelmiszerárak csökkentését

most, 46,64 négy éve). 210 ezerrel mentek el kevesebben szavazni
vasárnap. De akik elmentek, azok sem támogatták olyan arányban a kormánypártokat, mint négy éve. A megyei közgyűlések
összetételéről döntő, pártlistákra adott szavazatokat néztük meg.
A Fidesz támogatottsága minden megyében csökkent 2010-hez
képest. Ugyanez igaz az MSZP-re is. A Jobbik viszont mindegyik
megyében erősödött. A vidéki listákra adott szavazatok nagy kas�szája: A Fidesz a megyei listáira összesen 233 194 ezerrel kapott
kevesebb szavazatot, mint 2010-ben. Az MSZP 206 443 vidéki
szavazót veszített négy év alatt. Pest megyében erős a DK 31 155
szavazat (8,31 százalék), az LMP (30 050 szavazat, 8,02 százalék)
és az Együtt is, legalábbis saját magához képest (16 499 szavazat,
4,4 százalék). A Jobbik 92 202-vel növelte eközben a szavazói
számát. Budapesten átalakították a közgyűlést, így nem lehetett
pártlistára szavazni. Ezért nincsenek ilyen adatok a fővárosból.
A Jobbik polgármesterjelöltjei itt viszont gyengén szerepeltek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/fFOfvC

Nyílt szavazás volt Borsodban
Az Átlátszó különös szavazatellenőrzési módszerre bukkant a Borsod megyei Forró községben – többeknek nyíltan kellett szavazniuk.
Néhányan fellázadtak az évtizedes gyakorlat ellen. A kisebbségi önkormányzatok működése alapvetően csak formalitás, de ha a polgármester a testület vezetőire bízza annak eldöntését, hogy ki kaphat
közmunkát, a helyi roma vezető tényezővé válik – írja az oknyomozó
portál. Ahol a lakosság összlétszámához képest jelentős számú roma
él, ott az lesz polgármester, akire ők szavaznak. A választási eljárásról szóló törvény nem írja elő kötelezően a szavazófülkében történő
szavazást, aki akar, az kint is voksolhat, akár miközben mellette áll
a polgármestert jelölő szervezet vagy a kisebbségi önkormányzat delegáltja. Az Átlátszó azt írja, hogy a vasárnapi választáson, Forróban a szavazás napján is hirdették a roma vezetők, hogy nem tiltja a
törvény a nyílt szavazást, a szavazókörben pedig az újságírók szeme
láttára mutogatták a választók a kitöltött szavazólapjukat a megfelelő
delegáltnak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/8zEMd7

Kezdődik…

Tárgyalni sem hajlandó a parlamenti többség az élelmiszerek áfájának csökkentéséről. A kormánypárti képviselők némák maradtak a rövid vitában, nem indokoltak, csak egységesen leszavazták
a valaha még általuk is támogatott ötletet. Harangozó Gábor és
képviselőtársai az áfatörvény módosítását javasolták, hogy a jelenlegi 27 százalékról csökkenjen 5 százalékra az alapvető élelmiszerek

(tej, kenyér, sertés-, csirke- és pulykahús, tojás, édesvízi halak, illetve a Magyarországon is termő zöldség- és gyümölcsfélék) áfája.
Az indoklás szerint ez a szociális szempontok mellett segítene
visszaszorítani az áfacsalásokat, és segítené a hazai termelőket
is. A költségvetési bizottság szeptember közepén utasította el a
javaslat tárgysorozatba vételét, vagyis úgy döntött, hogy tárgyalni
sem kíván róla. Pedig az élelmiszerek áfájának csökkentése régóta
napirenden van, ellenzékben a Fidesz és a KDNP is követelte.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/DE5XO7

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

Soha nem látott terhet rakna a középkorúakra Orbán Teljesen megszüntetheti a kormány a segélyezést
Ha megvalósulna Orbán Viktor kijelentése, az olyan terhet jelentene
a mai középkorúakra, amilyennel még senki sem találkozott a történelem során. Az Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök – aki egyben a tanács elnöke is –, a tudósítások szerint
idézte az Alaptörvény azon cikkelyét, amelyben az áll, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni rászoruló szüleikről. Ha a nyugdíjrendszert fenyegető egyre súlyosabb problémák elől az állam úgy
próbál menekülni, hogy évszázadokkal visszanyúlva a történelembe
visszateszi a középső generáció nyakába a szüleik közvetlen eltartásának terhét, miközben nem mentesíti őket a járulékfizetés alól – és
hagyja, hogy továbbra is őket terhelje a gyermekeik felnevelésének
költsége –, akkor ezt a mai középkorú generációt a történelemben
még sosem látott módon kizsákmányolhatja. Így veszélybe kerülhet
az idős- és a gyermekellátás egyaránt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/6ZtlkD

Az önkormányzati választás másnapján új időszámítás kezdődött –
írja a Népszabadság.
A lap kormányzati forrásokból úgy tudja, hogy a kormányülésen
„EMMI-napot” tartanak, vagyis az Emberi Erőforrások Minisztériumának tevékenysége lesz napirenden.
Ezen szó lesz a szociális ellátórendszer átalakításáról is. Kormánypárti politikusok szerint a miniszterelnök olyan folyamatot akar elindítani, melynek lényege, hogy mérséklik a szociális kiadásokat.
A cél az, hogy az államnak minél kevesebbet kelljen költeni azokra,
akik nem dolgoznak, egyes fideszes források szerint a segélyeket meg
akarják szüntetni.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy a rendszeres segélyt
további feltételekhez kötnék és a GYES-t is átneveznék, mert nem
tartják szerencsésnek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7IzAhT

Dagad a Szijjártó-botrány:
újabb ingatlan luxuspanorámával

élet megfeszített munkájával stabil anyagi hátteret biztosítanak nekem, testvéremnek és az unokáiknak is. Ezt nem vagyok hajlandó
sem titkolni, sem szégyellni” – fogalmazott. Hozzátette: minden létező hatóság minden létező hivatalos eljárásában, minden szükséges
dokumentumot rendelkezésre tud bocsátani. Arról is szólt, hogy a vásárlás előtt beszélt a kormányfővel, aki biztatta. „Azt mondta, fontos,
hogy egy ország külügyminisztere méltó
módon tudja fogadni partnereit akár az
otthonában is” – idézte a miniszterelnököt Szijjártó Péter.
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://goo.gl/BwZQvu

Ingatlangate

A balatonedericsi, egyhektáros telken két ház is van. Négy évvel azelőtt vette, hogy kifizette a 167 milliót a 700 négyzetméteres családi
házért Dunakeszin. Az eltelt évek alatt pedig még félretenni is tudott.
14 milliót. Maga a nyaraló 91 négyzetméteres, ehhez vett később több külön helyrajzi számon szereplő földet és szőlőt. A
telek alján pedig a kapubejárat mellett
egy további, kétszintes épület is található, Szijjártóék szerint a telek gazdasági
épülete. Az Index forrásai szerint hasonló méretű és elhelyezkedésű ingatlanhoz
ma 25 és 40 millió forint közötti összegért lehet hozzájutni. Szijjártó azonban nem árulta el a vételárat, helyette
leszögezte: vagyonnyilatkozataiban, így
a 2009-esben és 2010-esben is eleget tett a vagyoni helyzete bemutatására vonatkozó törvényi kötelezettségeinek. Hozzátette: a telken
nincs úszómedence, csak „egy néhány négyzetméteres műanyag pancsoló a gyerekeknek, amelyben a három és fél éves kisfia lába is leér
már”. Az általa hivatkozott vagyonnyilatkozatokból egyébként kiderül: 2010-ben 6 milliót tudott félretenni, 2011-ben pedig 14 milliót,
mindezt úgy, hogy közben földeket vásárolt és birtokot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Ov2pUl

Szijjártó: Nem szégyellem a luxust
A miniszter a Népszabadságnak adott interjújában a házvásárlásával
összefüggésben arról is beszélt, hogy többször világossá tette, hogy
a fizetéséből származó megtakarítások, a befektetések hozamai és
a szülői háttér együtt alakítják az anyagi helyzetét. „A szüleim egy

Önkormányzati bérlakása
lett a Rogán-rokonnak
A közvélemény még ki sem heverte,
hogy Rogán Antal lakása megzabolázhatatlan növekedésbe kezdett, amikor a feleségének egy pécsi rokona
neve került elő egy újabb ingatlanügy kapcsán. A politikus feleségének nagynénje a pécsi városházán osztályvezető, lánya pedig most jutott önkormányzati bérlakáshoz, úgy, hogy a Facebook-on lakcímként
Ausztria van megadva. Az osztályvezető közösségi oldali profilján
látható egyik poszt szerint azonban idén adott el egy házat Pécsett. A
mellékelt fotók alapján egy nem éppen szegényes kivitelű ingatlanról
van szó, rendkívül impozáns kerttel. Szerettük volna megtudni, hogy
egy év után igen szerény összegért valóban megvásárolhatja-e a lakást
a bérlő, de erre kitérő választ kaptunk. Mi úgy tudjuk, igen, de erre
jobb híján majd visszatérünk. Arra sem kaptunk választ, hogy hányan várnak ma Pécsen önkormányzati bérlakásra, de más forrásból
úgy értesültünk, hogy több mint háromezren vannak a várólistán, és
akad nem egy közöttük, aki már tíz éve.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/2gLZ5j

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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