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Szolidaritás
Ingyen utazhatnak a szmogriadó alatt
kitiltott autósok a BKK járatain
Székely Sándor fővárosi képviselő, a Magyar Szolidaritás Mozgalom
elnöke ma (jauár 25.) a Fővárosi Közgyűlésben azt javasolta, hogy a
jövőben szmogriadó idején mindenkinek legyenek ingyen használhatók a BKK járművei, hogy ezzel ösztönözzék saját járművük helyett

a tömegközlekedés használatára a budapestieket. A közgyűlés – nagy
vita után – átmeneti rendelkezésként ezt úgy fogadta el, hogy aki a
szmogriadó miatt a forgalomból kitiltott autóját nem használhatja, a
jármű forgalmi engedélyének felmutatásával ingyen utazhat a BKK
járatain ma, 2017. január 25-én 16 órától, a szmogriadó ideje alatt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ruQabk

Hogyan gazdagodjunk (Fidesz mutyi módra)?
A rendőrség szerint tök oké, hogy a IX. kerületi önkormányzat
bagóért szórja a lakásokat a Fidesz-KDNP képviselőinek
Korábban a Magyar Nemzet írt arról, hogy az I. vagy az V. kerülethez
hasonlóan a IX. kerületben is nagyon könnyű önkormányzati lakásokhoz
jutnia a csókosoknak. A Fidesz-KDNP helyi erőihez kötődő emberek
több esetben is a piaci ár töredékéért vehettek vagy bérelhettek önkormányzati lakásokat. Mészáros László, a Fidesz–KDNP IX. kerületi önkormányzati képviselője egy felújított, 63 négyzetméteres lakást bérel
havonta 68 ezer forintért. Görgényi Máté ferencvárosi fideszes önkormányzati képviselő egy 104 négyzetméteres lakást bérel havi 118 ezer
forintért. Az esetleges visszaélések miatt Tényi István feljelentést tett, de
a beadványt elutasította a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mert szerintük a sajtóban felsorolt példák még csak fel sem vetik a hivatali visszaélés
vagy a hűtlen kezelés gyanúját.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/2y607B

Nyomozás indult a budavári fideszes lakás panama ügyében
Áron alul jutottak önkormányzati lakások bérleti jogához az első kerületben, a Várban a Fideszhez, vagy a fideszes polgármesterhez közel állók,
de maga a polgármester is. A rendőrség az ügyben született feljelentéseket elutasította, mondván, nincs bűncselekmény. Az ügyészség azonban
elrendelte a nyomozást. Nagy Gábor Tamás polgármesternek egyszemélyi joga, hogy a lakásbérleti pályázatokat intézze. Így a polgármester ex
felesége 100 ezerért egy 100 négyzetméteres vári lakást, a polgármester
maga egy 71 négyzetméteres lakást bérelhet 2013 óta 81 ezerért a Táncsics utcában.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ovF0zX

Titkolja a kormány a felcsúti kisvasút uniós pályázatában
tett vállalásokat
Vajon milyen vállalásokat tett a kormány a felcsúti kisvasút 600 millió forintos uniós támogatásáért cserébe, és miért titkolják azokat? A
Nemzetgazdasági Minisztérium az Átlátszó közadatigénylésére csak
az EU-s projekteket összesítő kormányzati honlap linkjét küldte el válaszként, és a NAIH állásfoglalására sem reagált. Közben a kisvasút
már csak hétvégente közlekedik.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/jp2A9U

Hét nagyberuházás, ahol eszementen elszálltak az árak
Átlagosan ötszörösére drágul egy nagyberuházás, mire a végére érnek.
A Margit híd árának emelkedése verhetetlen, de a vizes vb költsége már
most jobban elszállt, mint annak idején a 4-es metróé. Kicsit több, mint
ötszörösére drágul az átlagos magyar gigaberuházás, mire eljut a végére.
Azt jó eséllyel sejthetjük, hogy amikor egy-egy politikus kiáll egy beruházás első ígéretével, annak az árnak, amit mond, a világon semmi köze
nincsen ahhoz, amennyit végül elköltenek, de hogy mennyire, az még
minket is meglepett.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/hhNNs4

Dől az agrártámogatás az agrárállamtitkár cégéhez
Néhány tízmilliós eltérés látszik Czerván György földművelési államtitkár
vagyonbevallása és az államkincstár közzétételi listája között. Az azonban
biztos, szépen kasszírozta az uniós agrártámogatást az államtitkár résztulajdonában lévő agrárcég és szövetkezet. Saját friss vagyonbevallása szerint
is több mint 75 millió forint uniós agrártámogatást kapott tavaly Czerván
György kisebbségi tulajdonában lévő cég és szövetkezet. Az agrártámogatásokat közzétevő kormányzati honlapon keresve még több, összesen 95,6
millió forint kifizetés látszik a tápiószentmártoni Aranyszarvas Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.-nek és az Aranyszarvas Mezőgazdasági
Termelő és Szolgáltató Szövetkezetnek 2016-ra. Előbbiben – a bevallás
szerint – 24,8 százalék, utóbbiban 2,6 százalék Czerván tulajdona.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/0ZSP9f

Izsák fideszes polgármestere épített egy vadászpanziót
EU-támogatásból, aztán beköltözött
Családja benzinkutat működtet Izsákon, 2013-ban természetesen trafikkoncessziót is nyert. A munka mellett marad ideje a hobbijára is, 2005
óta alelnöke a CBA-s Lázár Vilmos által elnökölt Magyar Lovas Szövetségnek, ő a Fogathajtó Szakág vezetője meg a Bács-Kiskun Megyei
Lovas Szövetség elnöke, és a Hubertus Vadásztársaság vadászmestere
is. 2014-ben a polgármester egyik cége, a Mondok Kft. EU-s forrásra
pályázott a Darányi Ignác Terv egyik pályázatán, és nyertek is 35 millió
forintot egy vadászház építésére. A polgármester egyszerűen beköltözött
az EU-s támogatásból épített vadászházba.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/NiG33L

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

Egymillió forintért vettünk benzint tavaly a fideszes Bíró Márknak, aki
már hat éve képviselő, de még egyszer sem szólalt fel a Parlamentben
Minden országgyűlési képviselő jogosult üzemanyagkártyára, amivel a választókörzete és a Parlament közti távolság alapján számított havi kilométerkeret erejéig tankolhat. A Bors az Országgyűlés Hivatalának tavalyi adataira hivatkozva írja, hogy a fideszes Vitányi István számolta el a legtöbb
benzinköltést, 2 millió 136 ezer forintot. A berettyóújfalui képviselőt a Jobbik nyíregyházi politikusa, Gyüre Csaba követi kétmillióval. A harmadik
helyen pedig a tornyospálcai, MSZP-s Legény Zsolt áll 1,8 millióval. Míg
a toplistát vezető fideszes Vitányinak nem, utóbbi kettőnek amúgy bérel
budapesti lakást az Országgyűlés.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/K6pOcK

négy – technológiai korszerűsítésre kiírt – uniós pályázatra nyújtott be
támogatási kérelmet papírzacskó gyártó gépek beszerzésére. És nyert is.
Az ügyvezeztőnek esze ágában sem volt új gépsorokat beszerezni, hamis
árajánlatot, vállalkozási szerződést, számlát, átadás-átvételi jegyzőkönyvet
adott be az elszámoláskor.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Bp8wLM

27 méter, 424 millióba kerül, mi az? Gyalogoshíd a
Rákos-patakon

A fővárosi Főügyészség közelménye szerint egy 770 millió forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat, egy az OLAF feljelentése nyomán
indult bűnügyben. A főszereplő egy nyomdaipari cég, amely papír csomagolóeszköz gyártással foglalkozott. A cég vezetője 2005–2010 között

Érdekes beruházásra bukkant a kötött pályás közlekedéssel foglalkozó
lap, az Indóház. A vasúti portál a Rákos-patak felett átívelő gyalogoshíd
megépítésére kiírt pályázatot szúrta ki, amelyre már eredetileg is 269
milliót szánt a főváros, ám ezt további súlyos összegekkel fejeli meg az
önkormányzat. Természetesen nem így indult a projekt. Az 5 méter
széles, 27 méter hosszú híd minden négyzetmétere 2 millió forintba fog
kerülni, azaz tízszer drágább egy családiház-négyzetméternél, amelyben
minden van, mi szemnek, szájnak ingere, hűtés-fűtés, víz, csatorna, burkolatok, méregdrága nyílászárók - írja a lap.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/IJEBsc

Mit gondol, hány OLAF-ügy jutott el a bíróságig?

Közzétették a teljes OLAF-jelentést

Első ránézésre úgy tűnhet: Magyarország a legbecsületesebb uniós országok egyike. Mindössze négy, uniós támogatásokat érintő csalás ügyében
történt Magyarországon vádemelés az OLAF vizsgálatai nyomán – közölte képviselői kérdésre Polt Péter legfőbb ügyész. Tavaly őszi állás szerint az uniós támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló OLAF
2012 óta 24 ajánlást küldött a Legfőbb Ügyészségnek, amely a futópadon
kívül egy nyomdaüzem létesítéséhez, munkagépek vásárlásához, nyújtott
támogatások, illetve jogosulatlanul igényelt területalapú támogatás miatt emeltek vádat. Mindez arra utal, hogy Magyarországon nincs nagy
gond az uniós támogatásokkal, az OLAF főigazgatója, Giovanni Kessler
azonban többször beszélt már arról, hogy magyar ügyekben nem igazán
számíthatnak a hatóságokra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zqRypd

A magyar hatóságok már régóta tisztában voltak a különféle csalásvádakkal, ám az itteni nyomozások eddig eredmény nélkül zárultak. Az
uniós hatóságok szerint számos, a négyes metró beruházásában érintett
döntéshozó, köztük Medgyessy Péter volt miniszterelnök kaphatott juttatásokat a kivitelezésben részt vevő cégektől. Közzétették a kormány.
hu-n az Európai Csalás Ellenes HIvatal (OLAF) teljes, angol nyelvű jelentését a négyes metróberuházás körüli visszaélésekről. A jelentés egyes
részletei korábban már megjelentek a Figyelőben, így már tudni lehetett,
hogy az összességében 452 milliárdba került négyes metróból 167 milliárd forint sorsa dőlt el minimum kétséges módon. Két nagy szerződő
fél, a Siemens és az Alstom esetében konkrét, korrupcióra utaló jeleket
is talált az OLAF.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/tjd3OU

770 milliót gombolt le az unióról és a magyar államról
azzal, hogy új gépeket vesz, pedig csak átfestette a régieket

OLAF vizsgálat

Hungarikum
Ilyen még nem volt: véletlenül téves ítéletet hirdettek a Kúrián Elegük lett a fideszeseknek –
A NAV nem vizsgálja a vagyonosodást
Hogyan fordulhatott elő, hogy a Kúrián szerda délelőtt téves ítéletet hirdettek a gyöngyöspatai romák diszkriminálásának ügyében.
Mert hogy tényleg ez történt. Február 8., reggel: nyertek a romák;
Ahogy mi is megírtuk, a Kúria mai ítéletével jogerősen megállapította, hogy a rendőrség 2011-ben Gyöngyöspatán hátrányosan megkülönböztette a helyi romákat azzal, hogy elmulasztott megfelelően
fellépni a szélsőséges szervezetekkel szemben.
De a bíróság szerint azzal is diszkriminálta a rendőrség a romákat,
hogy hónapokig tartó szabálysértési bírságolási gyakorlata részrehajló volt a hátrányukra.
Február 8., délután: elnézést, téves az ítélet. A Kúria MTI által idézett délutáni közleménye szerint tévedett a bíró, és valójában csak
részben, csak az első pontban adtak igazat a TASZ-nak és a romáknak.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/veK9q4
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Egy éve gyakorlatilag nem végez vagyonosodási vizsgálatot az adóhivatal,
mert a kormánypárti politikusoknak vélhetően elegük lett abból, hogy az
ellenzék politikai bunkónak használja az eljárást – írja a Magyar Nemzet. A NAV döntésével több milliárd forintos bevételtől esik el az állam
a szakértők szerint. Egy módosítás nyomán tavaly január óta már csak
akkor indíthat az adóhatóság vagyonosodási vizsgálatot magánszeméllyel
szemben, ha valaki önmagát jelenti fel, vagy ha a rendőrség már nyomoz
az adott személy ügyében vagyon elleni bűncselekmény gyanújával.
Michnai Attila adószakértő szerint az ügyben azért titkolózik Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő (egyikük sem reagált a lap megkeresésére), mert a vagyonosodási
vizsgálatok ellehetetlenítésével a politikai vezetés a tagjai számára rendkívül kényelmetlenné vált adóhivatali eljárást szüntetett meg.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/6QQL4Y
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