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NEM VÁLASZT ALKOTMÁNYBÍRÓT AZ MSZP
 Az MSZP nem jelöl alkotmánybírót, nem támogatja a folyamatot, és nem vesz részt
benne – jelentette be sajtótájékoztatóján Tóbiás József.
 Pártunk elnöke elmondta, hogy az Alkotmánybíróság szakmai tekintélye az elmúlt
években nagymértékben csökkent, és a kiválasztásuk pártpolitikai alapon történt.
Ezért az MSZP javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amelynek célja, hogy az AB
szakmaiságát és politikai függetlenségét újból megteremtse – jelentette ki.
 A testület elnökét ne az Országgyűlés válassza, hanem maguk a bírák. Bőven elég 11
alkotmánybíró, akik 70 éves korukig tölthetnék be a posztot. Szintén fontos alapelv az
összeférhetetlenség: párt, pártalapítvány, választási- vagy parlamenti tevékenység
nem jöhet szóba egy alkotmánybírónál.
 Ha a Fidesz képes kilépni a már elvesztett kétharmada árnyékából, és hajlandó ezt a
törvényjavaslatot elfogadni, akkor megnyílik az esély arra, hogy szakmai testületek
bevonásával, konszenzussal, a szakmaiság és a függetlenség értékei mentén
válasszunk alkotmánybírákat Magyarországon – vélekedett Tóbiás József.
KONCEPCIÓS ELJÁRÁSOKKAL PRÓBÁLJA LEJÁRATNI ELLENFELEIT A FIDESZ
 A Fidesz koncepciós eljárások sorozatával próbálja lejáratni politikai ellenfeleit:
bemocskolnak ártatlan embereket, learatják a politikai hasznot, a felmentés pedig
már senkit nem érdekel – figyelmeztetett sajtótájékoztatóján Schwartz Béla. A
forgatókönyv mindig ugyanaz: a nyilvánosság előtt megvádolnak valakit, aztán több
éves meghurcolás után az illetőt csendben felmentik.
 Schwartz Bélát négyszer választották polgármesternek Ajkán, így szálka a Fidesz
szemében. Ezért az ügyészség kitalálta, hogy hűtlen kezeléssel és zsarolással fogják
megvádolni, és 22 eljárást indítottak ellene.
 A bíróság a napokban mondta ki jogerősen, hogy a vádakból egy szó sem igaz:
valamennyi vádpont alól bűncselekmény hiányában felmentették Schwartz Bélát,
ahogy azokat is, akiket vele együtt fogtak perbe.

HADAT ÜZENT
BUDAPESTNEK ORBÁN VIKTOR
A HÍR
 Orbán Viktor nem ad többlettámogatást Tarlós Istvánnak a budapesti és elővárosi
tömegközlekedés finanszírozására – a Népszabadság szerint ezt igen nyersen tudatta
a főpolgármesterrel. A kormányfő szíve szerint egy centet se engedne át
Budapestnek az uniós pénzekből, a kabinet tagjai pedig a fővárosi megszorításokon
ötletelnek.
 Főpolgármester úr, számomra a főváros nem finanszírozási, hanem „irodalmi
kérdés” – közölte Orbán Viktor kormányfő Tarlós Istvánnal, a karácsony előtti
megbeszélésük első percében.
 „Az is feltételezhető, hogy a közlekedési cég több mint 1100 fős apparátusában van
legalább 400 felesleges ember” – mondták a Népszabadság fideszes forrásai.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Napról napra mélyül az elmúlt 25 év legnagyobb budapesti válsága, Orbán Viktort
pedig nem érdeklik a fővárosban és az agglomerációban élők.
 Orbán nyilvánvalóvá tette: ha rajta múlik, kivérezteti Budapestet. Hiába a főváros az
ország motorja, még az alapvető működéshez szükséges forrásokat sem akarja
biztosítani.
 Orbán Viktor veszélybe sodorta a közlekedésen túl a közvilágítást, a takarítást, a
parkfenntartást, a kéményseprést és még a budapesti színházakat is. A kormány
magára hagyta Magyarország fővárosát.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:

Népszabadság: http://nol.hu/belfold/tarlosnak-nulla-az-eselye-1584305
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A LEGSZEGÉNYEBBEKET KIZÁRJA
AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM
A HÍR
 A családokat nagy összeggel segítő új családi otthonteremtési kedvezmény
valószínűleg nem jelent segítséget a legnagyobb szegénységben élőknek. A
kedvezmény elsősorban a középosztálynak, illetve a náluk jobb körülmények között
élő magyaroknak segít majd. Viszont több olyan eleme van, ami kizárja a
legelesettebbeket, ugyanis olyan feltételeket támaszt, amiket ők nem tudnak
teljesíteni.
 Nem kaphat CSOK-ot, aki közmunkából él, és az sem, akinek az igénylést megelőző
fél évben nem volt munkaviszonya.
 Kizárták a CSOK-ból azt is, akinek az igénylést megelőző két évben nem volt TB-je (ami
jellemzően a diákoknak és a munkavállalóknak van).
 Szakértők szerint az sem jelent megoldást, ha végül a közmunkásoknak mégis
engedélyezik a CSOK igénylését, mert azzal, hogy a feltételek szerint viszonylag nagy
(minimum 60-90 négyzetméteres) lakást vagy házat lehet venni vagy építeni, a teljes
kivitelezésre nem tartja valószínűnek, hogy elég a 10 millió forint.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz ízig-vérig a gazdagok kormánya. A Fidesz a lakásáfa csökkentését is a
tehetőseknek találta ki, mivel a hétköznapi embereknek esélyük sincs új lakás
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 a hétköznapi
embereknek!
 Felháborítónak tartjuk, hogy a Fidesz úgy állította össze a Családok Otthonteremtési
Kedvezménye (CSOK) feltételeit, hogy az nem érhető el azok számára, akiknek
valóban szükségük lenne rá. Így a magyar fiatalok többségének továbbra is marad a
reménytelenség és a kivándorlás, a CSOK 10 milliós támogatását, illetve úgy tűnik, a
kedvezményes hitelét csak a tehetős csókosok tudják majd igénybe venni.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Index.hu:
http://index.hu/belfold/2016/01/15/a_legszegenyebbeket_es_a_legtobb_ciganyt_kizarja_a
_csok/
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TAVASSZAL IS FOLYTATJÁK
A FÖLDLOPÁST
A HÍR

 Döntött a kormány: újabb körben hirdetnek meg földárveréseket, amelyeket
február közepétől március végéig tartanak majd.
 Ezeken azokat a területeket ajánlják fel ismét megvételre, amelyek eddig nem
keltek el, és a földrészleteket változatlan áron és feltételek mellett hirdetik meg.
Egyebek mellett azzal magyarázta Lázár János az újabb árverések kiírását, hogy
időközben változott a Polgári törvénykönyv, és az eddig árverésre ki nem írt területek
esetében is biztosítani kell a nyilvános licitálás lehetőségét.
 Eddig 197 ezer hektárnyi földet hirdetett meg a magyar állam, aminek a 61
százaléka kelt el, és 171 milliárd forint bevételt hozott. Lázár szerint tizenegynéhány
olyan külföldi állampolgár van, aki várhatóan földterülethez jut.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 „A Földet a fideszeseknek!” program Lázár János által bejelentett folytatása csak a
fideszes főembereknek és Orbán-közeli vállalkozóknak, valamint családtagjaiknak
siker, viszont iszonyatos kár az országnak.

 Az MSZP a törvénytelen fideszes földárverések megakadályozására utólagos
normakontrollt kezdeményez az Alkotmánybíróságnál. Azt akarjuk, hogy az AB
tegye semmissé a spekulánsokat helyzetbe hozó törvényt. Ezen kívül továbbra is
várjuk a Kúria döntését a népszavazási kezdeményezésünk ügyében.
 A botrányos földvásárlási programot kormányváltás esetén az MSZP az utolsó aláírt
szerződésig kivizsgálja, a csaló gazemberek pedig méltó büntetésre számíthatnak.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Hirado.hu: http://www.hirado.hu/2016/01/14/lazar-ujabb-foldarveres-jon/
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