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Szolidaritás
Mi lesz a budapesti metró reklámtenderével?
Székely Sándor a Magyar Szolidaritás mozgalom elnöke interjút
adott a Hír tévében (https://goo.gl/32FYBs) június 14-én, és az
ATV-ben (https://goo.gl/xzHP9e) június 16-án a metró reklámtenderével kapcsolatban.
Ez a reklámtender 1,5 éve lett kiírva. Azóta megváltozott a közterületi reklámtörvény. Ennek következtében a metróban található

reklámfelületek értéke megnövekedett, hiszen ezeket nem fogják
megadóztatni 2018 január 1-jétöl.
Viszont az utcán fenn lévő plakáthelyek, megadóztathatók.
A főváros 4-500 milliótól eshet el évente, ha mégis így szavazzák
meg a tendert.
Székely Sándor szerint az új szabályozás szerint új tendert kell
kiírni, hogy a hűtlen kezelés gyanúja fel se merülhessen.

Vizes VB (megint, még mindig…)

Egymilliárddal többért épül a vizes vb-re
a balatonfüredi mélygarázs
A vizes világbajnokság egyik fejlesztéseként mélygarázs épül Balatonfüreden. Tipikusan az a beruházás, amit a rendezvény százmilliárdos (plusz
áfa) büdzséjét magyarázó hangok szerint hiba volna a vb költségének
beállítani, hiszen amúgy is szükség volt rá. A parkoló a tervezett ár több
mint duplájáért épül meg, hála az eleve szűk időkeretnek, amihez képest
is sikerült még további hónapokat csúszni a projekt megkezdésével. Hogy
értsék, mennyire last minute mennek Füreden a dolgok, Az önkormányzati ülés jegyzőkönyve szerint május 18-án még voltak hiányzó részei a
kiviteli tervnek, miközben május 31. volt a kivitelezés határideje.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/oJUY27

A kiadások egy százalékát sem fedezi,
mindössze 381 milliós jegyárbevételt produkált
eddig a vizes vébé
Délután háromtól ismét lehet jegyet venni a júliusi vizes világbajnokság eseményeire, jelentette be a szervező Bp2017 Nonprofit
Kft. pénteki (2017. 06. 23) sajtótájékoztatóján. A tájékoztatás
szerint az óriás-toronyugrás kivételével minden helyszínre lehet
még belépőt kapni.
Az összesen mintegy 130 ezer jegyből eddig 122 500 kelt el, 381
millió forint értékben. Az eddig befolyt jegyárbevétel az eddigi
kiadások 1 százalékát sem fedezi.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/qnNT2c

Ki kér még állami támogatást?
Uniós pénzből épült „családi” házak Edelényben
Összesen 34,7 millió forint uniós támogatást kapott Garainé
Bajnok Ildikó, hogy felépítse vendégházát az Edelényhez tartozó
Császta-hegyen. Férje, Garai Bertalan az edelényi Fidesz szervezetének alelnöke, jelenleg a szomszédos Lak község polgármestere. A Kemencés Vendégház épp Molnár Oszkár – egykor
fideszes – edelényi polgármester feleségének „szörpháza” mellett
áll, amelyről egy hete írtuk meg, hogy gyümölcsfeldolgozó manufaktúra helyett inkább családi, illetve hétvégi ház benyomását
kelti, termékeinek híre sincs a településen. Szintén uniós pénzből
épült.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/C7n8DF

Állami támogatásból fejlesztik
a Csányi-birodalomhoz tartozó alcsúti golfklubot
Százmillió forint közpénzt kap az alcsútdobozi Pannónia Golf &
Country Club a Magyar Golf Szövetségtől, hogy abból szálláshelyeket létesítsen a Junior Golf Akadémia növendékei számára.
Arra voltunk kíváncsiak, milyen feltételekkel jött létre a megállapodás. „A támogatással kapcsolatban a Magyar Golf Szövetség
az illetékes” – közölte megkeresésünkre a klub. Pedig szerettük

volna tudni, hogyan oszlanak meg a költségek a felek között, azaz
a fejlesztésnek van-e önrésze, az összköltségnek mekkora részét
teszi ki a százmilliós szövetségi támogatás. Továbbá érdeklődtünk
arról, a szerződésnek van-e olyan pontja, amely szerint az állami
támogatásból megvalósuló beruházást csak a golfakadémia növendékei használhatják.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/AvSV57

Felcsúti cég végzi az egészen különös,
2 milliárdos paksi stadionépítést
Egész furcsa helyzet alakult ki a paksi stadion építése körül, melyet végül egyedüli ajánlattevőként a hasonló munkákban jártas Pharos 95 Kft.
végezhet el. A paksi stadion építését a rutinosnak számító, Mészáros
Lőrinccel minden bizonnyal kiváló kapcsolatot ápoló Pharos 95 Kft. végezheti el - bukkantunk rá az összegző dokumentumra a közbeszerzési
hatóság oldalán. Az ajánlati felhívást még idén január 4-én tette közzé az
ajánlatkérő, a paksi önkormányzat, az érdeklődőknek pedig nagyjából
egy hónapjuk volt ajánlatuk összeállítására és benyújtására. Végül aztán
egyetlen cég érdeklődött a munka iránt, a felcsúti fiókteleppel is rendelkező, helyi stadion pályáját megépítő Pharos 95 Kft.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/jEeEKB

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

Rokonok...

Nemcsak a budavári polgármester,
a szülei is önkormányzati lakásban élnek

Nemcsak a budavári polgármesternek van az önkormányzattól
hiperolcsón bérelt lakása a Várban, de Nagy Gábor Tamás nyugdíjas
szülei is itt élnek. Méghozzá abban a lakásban, amelyről eddig úgy
tudtuk, hogy a korábbi feleség cége bérli. A polgármester szerint ez
teljesen szabályos, a cég nyerte el az önkormányzattól a bérletet, de
utána a szülei „bérlőtársak” lettek. Bent jártunk a műemléki házban,
amelyet az önkormányzat százmilliókból újított fel.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/BuVVz2

Havi félmilliót keres Polt Péter 24 éves lánya
Matolcsy jegybankjában
Anyagilag – is – meglehetősen vonzó munkahely a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB), ezt látszik igazolni Polt Petra esete.
A 24.hu írta meg, hogy Polt Péter legfőbb ügyész lánya úgy helyezkedett el
a jegybankban az idén január 1-jén, hogy az MNB személyügyekért felelős

ügyvezető igazgatója Polt havi 4,95 millió forintos bruttó bért kereső felesége, Polt-Palásthy Marianna. (Polt Petra és Polt-Palásthy Marianna nem vér
szerinti rokonok, de családtagok; a lány Polt Péter korábbi házasságából
született). Ráadásul a jelek arra utalnak, hogy a jogi igazgatóságon dolgozó, idén 24 éves Polt Petrának a jegybank lehet az első, jogászi végzettséget
megkövetelő munkahelye a jogi egyetem elvégzése után.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/NqUTL9

Közpénzen segélyezte családtagjait Farkas Flórián
Közpénzből segélyezte a családtagokat Farkas Flórián, amikor ő
volt az Országos Roma Önkormányzat elnöke. A miniszterelnöki
biztos jótékonykodása jogsértő lehetett. Farkas Irén Farkas Flórián testvére.
A Tisza-tó környékén él, nem messze Tiszarofftól, Farkas Flórián
szülőfalujától. Állítása szerint a testvére 6-7 éve szánta meg utoljára, 80 ezer forintot kapott tőle, amiből visszaköttette a villanyt
a házba.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/QLUe2P

Orbanisztán – azaz csak nálunk
lehet ilyen
Úgy mossa a Fidesz a vidéki olvasók agyát,
hogy szinte habzik

Orbán kedvenc egyeteme csak 2 millióért
mondja meg, mire ment el 17 milliárd forint közpénz

Heti legalább háromszor négyoldalas konzultációs „melléklet” jelenik meg a megyei lapokban. Ezek közel egymillió emberhez jutnak el. A Mediaworks stratégiai igazgatójának stábja állítja össze
ezeket. És akkor még emellé jönnek az egész oldalas hirdetések,
Soros-képpel, vagy a konzultációs kérdések bemásolásával egy az
egyben.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda bejelentette, hogy a Fidesz kérésére és a világraszóló sikerre való tekintettel kitolja a Nemzeti
Konzultáció határidejét, így akiknek nem sikerült személyes adataikkal együtt visszapostázni a megküldött íveket Rogán Antal
hivatalának, azok május 31-ig kaptak további haladékot.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/EKGShP

A két operatív programból, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Programból (KÖFOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP) összesen 17,5 milliárd forint
támogatásban részesült Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) költéseivel kapcsolatban vizsgálatot folytat az Európai Bizottság. A pénzt arra
kapták, hogy közszolgálati jellegű képzéseket szervezzenek hivatalnokok
részére. Hadházy Ákos, az LMP képviselője kérdezte kedden a parlamentben az intézmény felügyeletével megbízott, Miniszterelnökséget
vezető Lázár János minisztert. A politikus kikérte a 17 milliárd forint
értékű szerződéseket, de Paty András rektortól azt a választ kapta, hogy
ezért cserébe az egyetem 2 millió forint ellentételezést kér.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/qU7mdq

Ellenállás végre!
Budaörs fellázadt, és beperelte az államot
Az állam jogalkotással okozott potenciális kárt az önkormányzatoknak,
ezért Budaörs fellázadt az állam ellen, és beperelte. Pénteken ítélet születhet. Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere az ATV Startban elmondta: az állam olyan módosítást nyújtott be a költségvetéshez, hogy
az önkormányzatoktól elvett iskolák után fizessenek a gazdagabb önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást, mert drága az iskolák fenntartása.
A polgármester ezt méltánytalannak és diszkriminatívnak tartja. Az ügy
szerinte precedens értékű lehet más önkormányzatok számára is, sőt,
mivel az állam is okozhat kárt, ezért polgári peres úton a károkozásért
helyt kell állnia más ügyekkel kapcsolatban is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/y92wRJ
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom

Orbánék küldöttje a CEU-ról ment tárgyalni,
de leckét kapott New Yorkban
New York állam közleményben adott hírt a magyar kormány küldöttével
való tárgyalásairól. E szerint jól haladtak az ügy megoldásában, amely tartalmazza az akadémia szabadság megőrzésének sürgető szükségét. Azért
találkoztunk, hogy beszéljünk egy új törvényről, amely veszélyezteti a CEU
létét Magyarországon, és elmondjuk az akadémia szabadság megőrzésének
sürgető szükségességét – foglalja össze az amerikai fél, miről szólt a tárgyalás. Ezzel szemben a magyar kormány küldöttje azért ment New Yorkba,
mert az új felsőoktatási törvény előírja, hogy a tengeren túli egyetemek magyarországi működését bilaterális megállapodás garantálja.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/zTRZZb
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