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HÁBORÍTATLANUL FOLYTATÓDHAT A „FÖLDET A FIDESZESEKNEK!”PROGRAM


Lázár János, Mészáros Lőrinc, L. Simon László és a többi fideszes főember botrányos
földvásárlásai kapcsán az MSZP egyértelművé teszi, hogy a kormányváltás után
minden árverésen eladott állami föld árának fedezetét kivizsgálja, a csaló
gazemberek pedig méltó büntetésre számíthatnak - Gögös Zoltán szerint.



Pártunk elnökhelyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a csalást segítő törvényt
aláíró Áder János mellett a Kúria elnöke is cinkossá vált a történetben, mivel
elutasította a népszavazási kezdeményezésünk soron kívüli tárgyalását. Darák Péter
nem tartja közügynek a nyilvánvaló fideszes földlopást, szerinte „soron kívüli elbírálás
kivételes esetben, nyomós személyi érdek vagy közérdek érintettsége esetén
rendelhető el, a kérelemben foglaltak ennek megállapítására nem adnak alapot”.



A fideszes főemberek és családtagjaik óriási területeket foglaltak. Mészáros Lőrinc
jóval a törvényi méret felett licitált, nehogy véletlenül egy hektár földet is veszítsen,
végül a törvényesen birtokolható 300 helyett 400 hektárra tette rá a kezét. Ezek után
nem fogunk meglepődni, ha a földbirtoklás felső korlátját felemeli a fideszes
országgyűlés, a 300 hektár feletti terület bejegyzését, ugyanis a földhivatali
informatikai rendszer kizárja – írta közleményében Gőgös Zoltán.

MONDJA KI A KORMÁNY, HOGY NEM LESZ SZINGLIADÓ!
 Az MSZP szövetséget ajánl mindazoknak, akik ellenzik a szingliadót – mondta
Gurmai Zita. Érjük el együtt, hogy az Orbán-kormány mondja ki: soha nem vezetnek
be szingliadót és soha nem különböztetik meg hátrányosan a három gyermeknél
kevesebbet nevelő nőket – hívta fel hazánk polgárait az Európai Szocialisták Pártja
Nőszervezetének elnöke, aki egyben pártunk Nőtagozatának elnöke is.
 Gurmai Zita úgy vélekedett, hogy az Orbán-kormány ugyanúgy be fogja vezetni a
szingliadót, mint ahogy a vasárnapi boltbezárást. Az ütemterv ugyanaz: az üzletek
vasárnapi zárva tartását is a KDNP javasolta, azon is felháborodtak az emberek.
Először azt az ötletet is elvetették, végül a Fidesz-KDNP kormány mégis bevezette.
 Jelezte, hogy az MSZP ezért írásbeli kérdést nyújt be a kormánynak és világos,
egyértelmű választ vár arról, hogy nem lesz szingliadó.

KIZÁRJA A SZEGÉNYEKET A FIDESZ
AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAMBÓL
A HÍR
 Egyre több részlet derül ki a CSOK-ról, azaz arról a programról, amelynek segítségével
a kormány egyszerre pörgetné fel a gyerekvállalást és a lakáspiacot. Azt már tudni
lehet, hogy például Orbán Viktor jóbarátja, Garancsi István vásárolta meg
eximbankos hitelből a Kopaszi-gátat, ahová majd a CSOK feltételeinek megfelelő új
lakások épülhetnek.
 Viszont lesznek olyanok, akik nem nyernek az új családtámogatási rendszerrel.
Ilyenek például a szegények, a közmunkások és a gyermeküket egyedül nevelő,
GYED-en vagy GYES-en lévők.
 Az Emmi államtitkára, Rétvári Bence beszélt arról is, hogy ha valakinek már most is
van ingatlanja, akkor azt nem kell eladnia, hanem megtarthatja, és építhet mellé
egy újat is.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz ízig-vérig a gazdagok kormánya. A lakásáfa csökkentését is a tehetőseknek
találták ki, mivel a hétköznapi embereknek esélyük sincs új otthon építésére. A
többség jelenleg azért küzd, hogy hónap végén is legyen mit ennie. Az MSZP szerint
nem a gazdagoknak kell még több pénzt adni, hanem rajtuk kívül mindenkinek!
 Felháborítónak tartjuk, hogy a Fidesz olyan feltételt szabott a Családok
Otthonteremtési Kedvezményéhez, hogy éppen azok nem felelnek meg neki, akiknek
valóban szükségük lenne rá. Így a magyar fiatalok többségének továbbra is marad a
reménytelenség és a kivándorlás, hiszen a CSOK 10 milliós támogatását, illetve
kedvezményes hitelét csak a tehetős „CSOKosok” tudják majd igénybe venni.
 A Fidesz másodrendű állampolgárként kizárja a CSOK-ból azokat, akiknek
álláskeresési támogatásból, szakképző iskolai tanulmányokból, vagy közmunkából
származik a társadalombiztosítása. Számukra továbbra sincs sem bérlakás-program,
sem kedvezmény, semmilyen támogatás - őket ismét cserbenhagyta a Fidesz.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
444.hu:
http://444.hu/2016/01/06/a-szegenyeknek-nem-jar-a-csaladi-otthonteremtokedvezmeny
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VAN, AKINEK CSAK 300 FORINTOT JELENT A
NYUGDÍJEMELÉS
A HÍR
 A nyugellátások és egyes más ellátások mostani emeléséről szóló kormányrendelet
alapján az 1,6 százalékos növekedés összesen több mint húsz járandóságot érint.
Többek között az öregségi, az özvegyi, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti
hozzátartozói nyugellátást, a szolgálati járandóságot, a korhatár előtti ellátást, a
rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a fogyatékossági támogatást, a vakok
személyi járadékát, és a polgármesterek közszolgálati járadékát.
 A rokkantsági járadék januártól érvényes havi összegét 34 475 forintban állapították
meg.
 Korábban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a nyugdíj és egyéb
ellátások emelésének bejelentésekor azt mondta, hogy az intézkedés 2,6 millió
embert érint.

AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 A kormány ismét azoknak kedvez, akik viszonylag jómódúak – még a nyugdíjasok
között is így válogatnak. A fideszesek által bejelentett 24 ezer forintos
nyugdíjemelés valójában havi 1500-1600 forintot jelent egy átlagnyugdíj esetében.
A nyugdíjas-társadalom kétharmada viszont nem kapja meg az átlagnyugdíjat, és
számos nyugdíjszerű ellátásnál a mostani 1,6 százalékos növekedés csupán 300-350
forintot jelent havonta, ami egy liter tej és két kifli ára.
 A kisnyugdíjasok számára ez nem segítség, ugyanakkor Európa legmagasabb áfáját
fizetik. Ma Magyarországon 1 millió 125 ezer olyan nyugdíjas él, akinek a havi
ellátmánya nem éri el a százezer forintot.
 Az MSZP által követelt áfacsökkentéssel igazi segítséget lehetne adni a
nyugdíjasoknak, ezért ismét benyújtottuk az erről szóló javaslatunkat.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Mszp.hu:
http://mszp.hu/video/van_akinek_csupan_havi_300_forintot_jelent_a_mostani_nyugdijem
eles
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A KÖZMUNKÁSOKNAK IS FIZETÉSEMELÉST
KÖVETELÜNK!
A HÍR
 A Magyar Nemzet arról írt, hogy még nem történt meg a közmunkások fizetésének
emelése, pedig a kormány már decemberben bejelentette azt. Így lehet, hogy idén
marad a kevesebb mint nettó 52 ezer forintos összeg.
 A közfoglalkoztatottak bruttó alapfizetése tavaly 79 155 forint volt (a szakképzettek
esetében bruttó 101 480). Ez azt jelenti, hogy aki 8 órában dolgozott, az 51 847,
szakképzettként pedig 66 469 forintot vihetett haza havonta. Ezzel szemben a
minimálbér nettó összege tavaly 68 775 forint volt, az idei emeléssel pedig nagyjából
72 ezer forintra nőtt.
 A kormány minden eddiginél több pénzt szán a közfoglalkoztatásra, mégsem nőnek
a fizetések. Tavaly 270 milliárd forintot költöttek erre, és ebből az összegből 213 ezer
ember dolgozhatott egész évben, míg idén már 340 milliárdot költhetnek erre a célra.
Ha a fizetéseket nem emelik, akkor valószínűleg a közmunkáslétszámot növelik
még tovább.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


A legszegényebb és legkiszolgáltatottabb munkavállalók fizetése idén minden
korábbinál kevesebbet ér. Legalább a 2016-os minimálbér-emeléssel megegyező
fizetésemelést követelünk a 300 ezer közmunkásnak!

 Ismert tény, hogy 2010-ig a közmunkások nettó fizetése megegyezett a minimálbér
összegével, amit személyi jövedelemadó nem terhelt. A 2011-es alaptörvény
elfogadása után a közmunkások fizetését nettó 13 ezer forinttal csökkentették és
megadóztatták. Azóta minden évben a minimálbér kihirdetésével egy időben és
azonos mértékben emelték a közmunkás-éhbéreket. E gyakorlat szerint idén a
közmunkások fizetését is meg kellett volna emelni 5,6%-kal, amely még így is közel 30
ezer forinttal a létminimum alatt maradna. Ez azonban a mai napig nem történt meg.
 Az elesettek jogfosztása, megkülönböztetése, kirekesztése napi gyakorlattá vált.
Különösen igazak ezek a közmunkás családok százezreire. Ahol minimális társadalmi
igazságosság sincs, ott előbb-utóbb a társadalmi béke is megszűnik. Ha a kormány
tovább folytatja népnyúzó politikáját, a következményekért vállalnia kell a
felelősséget.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Privatbankar.hu: http://privatbankar.hu/makro/kozmunka-egyre-tobben-vegzik-de-a-fizetesnem-no-289145
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