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Az érvénytelen népszavazás után
Milliárdok gyűlöletkeltésre –
Itt van, mire költöttek pontosan
Csaknem egymilliárd forintot költött az érvénytelen kvótanépszavazás után hirdetésre a kormány: ennyit fordított a kabinet arra,
hogy győzelemként próbálja beállítani a vereségét. Az Átlátszó
összegzése szerint tavaly szeptember elejétől október végéig, azaz
mindössze két hónap alatt hárommilliárd forintot vert el a kormány a referendummal összefüggő hirdetésekre. Noha vonakodva adják ki az adatokat, lassan összeáll, miként költöttek el majd
15 milliárdot menekültellenes kampányokra. „Az október 2-i népszavazás eredményéről tartott lakossági tájékoztató keretében a
nyomtatott sajtóban, online felületeken, rádióban, televízióban és
közterületen megjelent hirdetések, valamint kreatív és nyomdai
szolgáltatás ellenértékeként 991 372 985 forint értékben történt
kifizetés – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda az Átlátszóval.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/BJ8g2x

2017 ismét konzultációs év lesz:
böngésszen az eddigi nemzeti konzultációk
kiperelt eredményei között!
Az Orbán-kormány 2010 óta a Brüsszel és a civil szervezetek elleni harc részeként éppen ötödik nemzeti konzultációjára készül.
Eközben egyetlen országos népszavazásra kerülhetett sor, amit a
kormány ugyan maga kezdeményezett, de a kormánytöbbség által
korábban a népszavazások korlátozása érdekében megszigorított
szabályok miatt még az is érvénytelen lett. A milliárdos kormányzati médiaköltségek miatt amúgy lassan egy népszavazás költségeit közelítő nemzeti konzultációk irányított kérdéseikkel immár
hagyományosan nem megismerni, hanem alakítani akarják a választók véleményét. Hogy ez mennyire így van, arra az a legjobb
példa, hogy az emlékezetes bevándorlás ellenes kék plakátokkal
hirdetett 2015-ös konzultáció volt tavaly nyárig az egyetlen, amelynek hivatalos eredménysora kormányzati honlapon szerepelt.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Sq4N7q

Heti korrupciós hírek
Uniós pénzből szépíti mohácsi lovardáját
Bánki Erik családja
Szépen csordogál az uniós pénz a Mohácsi Lovas Klubhoz. Az
önkormányzati ingatlanon működő lovarda tulajdonosa és marketinges főnöke Bánki Erik (Fidesz) országgyűlési és volt városi
képviselő felesége. Klubház építésére nyertek 15 millió forintot
a 2014 júniusi közzététel szerint. Pár hónappal később behúztak
uniós forrást nemzeti lovaskultúra-oktatásra is. Ennek összegéről
nem lelni közzétételt a LEADER-es oldalon.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/rRVt9I

400 milliós központ repedésekkel
Repedések, nagy hézagok és balesetveszélyes padló a küzdőtéren.
Erről panaszkodnak a sportolók a több mint 400 millió forintból
megépült Ceglédi Judo Központ ügyében. Az épületet már egy
hónapja átadták, de a dzsúdó szakosztály az általuk vélt hibák
miatt nem akarja átvenni. A projektgazda Nemzeti Sportközpontok és a Magyar Judo Szövetség szerint semmilyen hiba nincs az
épülettel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/bPVv6v

Letelepedési kötvény: még törvény sem volt,
de a cégek már megalakultak
Nehéz lesz megmagyaráznia Rogán Antalnak, hogyan fordulhatott elő az, hogy még be sem adta a letelepedési kötvény-programot lehetővé tevő jogszabály-módosító indítványát, máris

megalakult erre a tevékenységre az egyik offshore cég a Brit
Virgin-szigeteken – írja az mno.hu. A letelepedési kötvény-program végső haszonélvezői többszörös offshore cégháló mögött
rejtőznek. Az interneten elérhető céges adatok alapján azonban
bizonyítékok vannak arra, hogy valakik igen jól értesültek lehettek a kötvényprogrammal kapcsolatban. Hiába kellett a kötvényprogramban részt vevő cégeket direkt erre a célra létrehozni, a
vállalkozások már a törvény hatálybalépése előtt, sőt még az ezt
szabályozó törvénymódosítás parlamenti végszavazását megelőzően alapították meg a jól értesült tulajdonosok.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/z01RsS

Kamupályázat: a Klikkel nyerettek meg
17 milliárdot, amit az államkassza nyelt el
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy éve a kormány
tán legnagyobb problémája volt: óriási adóssághalmazt görgetett
maga előtt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hosszas titkolózás után 2016 elején vallotta be, hogy a közoktatást irányító
szervezetnek 10 milliárd, majd egy hónappal később már 17 milliárd forint tartozása volt. Aztán a Klik 2016 elején – egy konzorcium tagjaként – a gigászi adósságállományával szinte megegyező,
16,9 milliárd forintos uniós támogatást nyert el. Ebből a hatalmas
pénzből azonban akkor egy fillért sem kapott, az összeget megtartotta magának az állam. 2016 folyamán aztán mégis találtak a
költségvetésben pénzt a Klik számára, és rövid idő alatt konszolidálták a tartozásait.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/a5NdEU

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

Az uszó vb – és ami még hiányzik

Ez már vicc:
3 milliárdba kerül az ugrótorony
211 millióért öltöztetjük az úszó-vébé hivatalnokait Több mint két éve tudják, hogy Budapesten lesz a vizes vb idén
Nem múlhat el nap, hogy ne derüljön ki: újabb adófizetői százmilliókat költöttek az idei vizes vébére. A Hvg vette észre az EU
elektronikus közbeszerzési értesítőjében, hogy a Roland Divatház
nyerte az úszó-vébé formaruha pályázatát, a cég több mint 211
millió forintért tervezi meg és szállítja le a nemzetközi úszószövetség és a szervező bizottság embereinek hivatalos öltözékét a
világbajnokságra. Összesen 5705 ruhadarab megtervezésére és
leszállítására szerződött a cég. A 815 hivatalnoknak szánt szettek
ára emberenként 260 ezer forintra rúg.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/eGHXaq

nyáron, mégis csak március elején írták alá az ugrótorony építéséről szóló szerződést. A tornyot, amelyet a vb után elbontanak,
majdnem 3 milliárd forintból építik fel. A világbajnokság szervezői rendre úgy magyarázzák az újabb és milliárdos tételeket, hogy
ez nem drágulás, hanem a feladatok bővülése. 2016. november
8-án teljesen ugyanezekre a feladatokra szerződtek az óriástorony
kivitelezőjével. Az Együtt szerint ez az ár túl magas. A FideszKDNP azt tartja fontosnak, hogy a költségek nemzetközi összehasonlításban átlagosak legyenek.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/wQjhNC

Újra elindult délután a felújított szovjet metró

Tarlós szerint sátáni erők állnak
a 3-as metró folyamatos lerobbanása mögött

A 3-as metro új élete

A hétfői (március 20) avatás óta meglehetősen kalandos volt az
Oroszországban felújított metrószerelvény sorsa. Hol kivonták a forgalomból különböző okok miatt, hol visszaengedték. Az utolsó hírek
szerint csütörtök délután újra lehetett utazni vele. Hétfőn ünnepélyes avatás után indították úton az első felújított metrót a 3-as metró
egyelőre nem felújított pályáján. Aztán kedden ajtóhiba miatt máris
kivonták a forgalomból. A BKV szerint az ajtók működésével nem
volt baj, az ajtók helyzetét érzékelő szoftver szorult korrekcióra. Miután ezt megtették, a Moszkvicsként illetve a színe miatt Pandaként
emlegetett metrót újra a sínekre engedték. Majd a hivatalos magyarázat szerint az oroszok kérésére ismét visszahívták, szoftverfrissítésre.
Szerdán és csütörtökön is azt találgatták a lapok, hogy aznap vajon
lehet-e felújított metróval utazni vagy sem.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/53BfHg

Péntek (március 24) délelőtt a Pöttyös utcai megállónál műszaki
okok miatt le kellett szállítani az utasokat a 3-as metró szerelvényéről. Már ez a művelet sem volt egyszerű, mivel – miután
a kocsi minden előjel nélkül satufékezett – jó 10–15 percet kellett várniuk az utasoknak, amíg kinyíltak az ajtók, ezután sikerült
csak üzemen kívül helyezni a kedd délelőtt forgalomba állított
első szerelvényt. Tarlós csalódottan nyilatkozott az eset után:
„Érthetetlen, hogy egy jármű miután lefut 15 ezer kilométert,
rögtön az első napokban egymás után ilyenek történnek. Ez valami Murphy-törvény lehet, vagy az ördögi erők játéka. Szerintem
ebben a 3-as metró-ügyben egészen biztosan a sátán keze van, de
azért meg kéne tanulni végre örülni is valaminek.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/8fWSsk

Ellenzéki lépések

Bős-Nagymarossá duzzadhat
a római-parti gát ügye

Alkotmányos kontroll és vizsgálat –
levél az alapvető jogok biztosának

Választási játszmává válhat a római-parti gát ügye. A beruházással
kapcsolatos vita politikai hasznából valamennyi ellenzéki párt profitálni szeretne. Helyi népszavazást kezdeményeztek a III. kerület
ellenzéki pártjai a római-parti gát ügyében. A főváros utolsó természetesnek kikiáltott Duna-partjának védelme érdekében síkra szálló
pártpolitikusok szerepvállalása, úgy tűnik, a civil szervezeteknek
sincs ellenére. Azt remélik tőle, hogy az ügy országos politikai szintre
emelése – kis túlzással: Bős–Nagymarossá duzzasztása – rábírhatja a
városvezetést a gáttal kapcsolatos tervek újragondolására.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/e6kwZq

Hat magyar civil szervezet fordul Székely Lászlóhoz, az alapvető jogok
biztosához, hogy éljen az Alaptörvényben biztosított jogával és forduljon
az Alkotmánybírósághoz a március 20-án kihirdetett, a menedékkérők
– köztük a kiskorúak – automatikus őrizetbe vételét lehetővé jogszabálymódosítások miatt. Az aláíró civil szervezetek arra kérik Biztos Urat,
hogy fontolja meg, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI.
törvény 2. § (3) bekezdése alapján kérje az Alkotmánybíróságtól a módosított jogszabályok normakontrollját, mert azok sértik az Alaptörvény
rendelkezéseit, illetve hazánk nemzetközi jogi kötelezettségeit.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Ypz45I

Tudta ön, hogy...

Mészáros Lőrinc az egri kórház étkeztetésének
„terhét” is magára vállalta

Sorra szervezi ki a közétkeztetést az állam, és így tesznek az önkormányzatok is: az egri kórházban és Miskolcon is ugyanaz, a szinte
a semmiből előkerült maglódi cég főzi például a bablevest. Történt
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ugyanis, hogy a Kórház- és Menzaétkeztetés Szolgáltató Kft. nemrég
privatizálta az egri Markhot Ferenc Kórház közétkeztetését, így egy
Mészáros Lőrinchez köthető, szinte a semmiből előkerült maglódi
cég főzheti áprilistól a húslevest meg a rizibizit kórházunkban.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/xYDZ13
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