ADD TOVÁBB!

BALOLDALI.HU HÍRLEVÉL
2016. JÚNIUS 6.
KUDARC ÉS REMÉNY
A KUDARC ÉS REMÉNY NAPJA VOLT A VASÁRNAP
 A reményé, mert folytatódott a tendencia: világosan látszik, hogy a társadalom
többségének elege van a Fideszből, és a legalkalmasabb jelölt mellé állva a
demokratikus erők leválthatják a Fideszt. Ez a remény vasárnap nem tudott valósággá
válni, mert nem volt ilyen jelölt. Ugyanakkor látszik, hogy van esély a változásra – írja
közleményében Tóbiás József.
 Az MSZP elnöke szerint a vasárnap a kudarcé is volt. Szervezetileg hibáztunk. Bízva a
helyi demokráciában, hagytuk, hogy a dunaújvárosi szervezet önállóan döntsön az
indulás feltételeiről. Sajnos, ki kell mondjuk, hogy a választók szempontjából rossz
döntést hoztak, és e mögé a Magyar Szocialista Pártnak fel kellett állnia. A
felelősséget azonban viselniük kell a dunaújvárosiak érdekében, ezért vasárnap
este lemondásra kértem fel a helyi szervezetünk elnökét – folytatódik a közlemény.
 De a tanulságok mindannyiunkra vonatkoznak. Bár ez egy mikroválasztás volt - egy
kicsi önkormányzati körzet -, van önmagán túlmutató jelentősége: lokálisan is meg
kell tanulni, hogy az egyéni érdekek nem írhatják felül az állampolgárok érdekeit.
 Legalább ilyen figyelemreméltó az alacsony részvételi arány.
 Az MSZP számára ebből az a tanulság, hogy meg kell teremteni a társadalmi koalíciót
minden szinten, az ország 106 kormányváltó pontján. A társadalommal koalícióban, a
demokratikus erőkkel kooperálva, mindenütt a legjobb jelöltet kell kiválasztani, és
nem a helyi elitekre bízva a kiválasztás folyamatát, hanem a társadalmi akaratot
tiszteletben tartva. Egyúttal felerősítve ezzel a közpolitika iránti bizalmat, és nagyobb
részvételre sarkallva a választókat.
 Ha így teszünk, akkor - ahogy Veszprémben Kész Zoltánnal, Újpesten Horváth Imrével,
Salgótarjánban Fekete Zsolttal - az egész országban a demokraták győzhetnek a
Fidesz felett, a társadalommal koalícióban – zárul Tóbiás József közleménye.

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁST FIZETTETNÉNEK AZ
ÖNKORMÁNYZATOKKAL
A HÍR
 Bár Palkovics László oktatásért felelős államtitkár azt mondta másfél hete, hogy a
teljes államosítás után az önkormányzatoknak nem kell hozzájárulást fizetniük az
iskolák működtetéséhez, pár nappal később kiderült, hogy ez nagyon nem így lesz.


A költségvetéshez pénteken beadott módosításból derült ki, hogy az állam nagyjából
50 milliárdot von el az önkormányzatoktól, ebből 21 milliárdot vár szolidaritási
hozzájárulásként.

 A hvg.hu által megkérdezett polgármesterek közül többen is az alapos számításokat
hiányolták, és nemcsak a vesztes Tab, hanem a nyertes Kaposvár polgármestere –
mindketten fideszesek, egy-egy önkormányzati szövetség elnökei – is ezt mondja.
Szerintük csak annyi pénzt lenne szabad elvonni az önkormányzatoktól, amennyit
eddig fizettek, és ráadásul csak azoktól, amelyeket a mostani államosítás érint.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A helyi társadalom, a közösségek önrendelkezési joga a demokrácia alapvető
pillére. A kormánynak a közoktatás átalakításával kapcsolatos döntései semmibe
veszik ezt.
 Elfogadhatatlan, hogy a kormány az önkormányzatok és az iskola-közösségek
érdekeit figyelmen kívül hagyva, minden előzetes érdemi konzultáció nélkül
államosítani akarja az iskolákat. A tervezett teljes államosítással a települések
elvesztenének minden lehetőséget a helyi közoktatási érdekek érvényesítésére és a
saját tulajdonukkal való gazdálkodásra.
 Elvárjuk a kormánytól, hogy az oktatás sokszínűségének biztosítása érdekében
tartsa tiszteletben a helyi közösségek önrendelkezési jogát. Mondjon le a teljes
körű államosítás tervéről, adja vissza az igazgatók kinevezésének jogát a helyi
közösségeknek és alakítson ki partneri együttműködést az érintettekkel.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
HVG.hu:
http://hvg.hu/itthon/20160601_iskola_allamositas_onkormanyzatok_szolidaritasi_hozzajarulas
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KÉSZÜLŐ ÁTSZERVEZÉSEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
A HÍR
 Jelentős átalakításra készül az egészségügy irányításában a kormány. A szervezési és
kapacitási problémák megoldását nyolc-tíz kancellárra bíznák, akik eddig nem látott
hatáskört kapnának januártól.
 Ami biztos, hogy a kancellárok színre lépésével megszűnik a kórházak önállósága. Bár
jogi személyek maradnak, nem lesz önálló költségvetésük, és az őket irányító
kancellária költségvetésén keresztül történik majd a finanszírozásuk. Egy-egy
kancellár mintegy egy-, másfél millió lakos egészségügyi ellátását szervezi, és
felügyeli a 600 milliárdos szakellátást is.


A kancellárok hatásköre nemcsak a kórházakra, hanem a területén lévő
valamennyi állami egészségügyi intézményre kiterjedne. Dönthetnek arról is, hogy
egy-egy intézményben milyen orvosi szolgáltatások maradjanak, és ha szükségesnek
ítélik, átcsoportosíthatnak orvosokat, ápolókat az egyik kórházból a másikba.

 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az egészségügyi szakdolgozók
országos kongresszusán arról beszélt, hogy 2019-re megkétszereződhet a
munkavállalók bére, és a kormány négyéves program szerint emelné a fizetéseket.
Sándor Mária a kormányzat ígéreteit kommunikációs trükknek nevezte, és
bejelentette, hogy július elsejére 12 órás demonstrációt szerveznek.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 A Fidesz ismét be akarja csapni a magyarokat, hiszen a választások utánra, 2019re ígéri az MSZP által követelt fizetésemelést. Biztosra vehetjük, hogy nem
tartanák be az adott szavukat.
 A Fidesz 6 éve van hatalmon, 6 éve foglal el minden intézményt, ver át a teljes
magyar társadalmon minden intézkedést, lop el minden pénzt, amit lehet. Ha
tényleg akarnák a fizetésemelést, akkor már megtették volna.
 Ma egy magyar embernek a születéskor várható élettartama kevesebb, mint egy
tunéziainak, egy macedónnak vagy egy szlováknak. Magyarország népessége
drasztikusan fogy, de az egészségügy helyett stadionokra és Matolcsy György
haverjaira költi a pénzünket a Fidesz.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/belfold/vege-a-korhazak-onallosaganak-jon-a-kancellaria-1617899
http://nol.hu/belfold/oriasi-tuntetesre-keszul-sandor-maria-1617981
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A SZAKSZERVEZETEKNEK NEM TETSZIK AZ ÚJ
CAFETERIA-RENDSZER
A HÍR
 Egyértelműen rosszabbul járnak a dolgozók, ha a parlament elfogadja a
kormánynak a cafeteria-rendszer átalakítását célzó javaslatait – állítja a Magyar
Szakszervezeti Szövetség, ezért azonnali és érdemi egyeztetést kezdeményeznek.
 A sajtóból megismert javaslat szerint a versenyszférában a dolgozók a 450 ezer
forintos cafeteriakeret 22 százalékát, azaz százezer forintot kapnának készpénzben, a
többit SZÉP-kártyán. A közszférában a keretösszeg változatlanul kétszázezer forint
lesz, amely a két juttatási forma között egyenlő arányban oszlana meg.
 A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel
együtt megszűnik például az étkezési utalvány, és nem járulhat hozzá a
munkáltató az utazási bérlethez, és nem adhat egészségpénztári, önkéntes
nyugdíjpénztári, iskolakezdési támogatást.
 Az MSZSZ emellett elfogadhatatlannak tartja a megkülönböztetést dolgozó és
dolgozó között: szerintük ugyanazokat a szabályokat kellene alkalmazni a köz- és a
versenyszférában.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ismét a dolgozók járnak rosszul Orbán hibás döntései miatt. Amikor 4 millió
szegény országa lettünk, amikor soha nem látott méreteket ölt a dolgozói
szegénység, amikor százezrek hagyják el az országot egy emberibb élet
reményében, akkor a kormány még a legapróbb döntéseiben is a dolgozókat
büntetni.
 A Fidesznek a legkisebb is számít, mármint a legkisebb összeget is képes ellopni,
ahelyett, hogy a dolgozóknak adná. Európa legmagasabb áfájával, Európa egyik
legdurvább, a szegényeket sújtó adókulcsával, a folyamatos elvonásokkal és most a
dolgozói juttatások átalakításával a Fidesz nyíltan folytatja a lopáslapú
kormányzást.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/belfold/meg-berletre-sem-eleg-amit-az-orban-kormany-adna-1618017
Index.hu:
http://index.hu/gazdasag/2016/06/02/2017-tol_keszpenzben_jar_majd_a_cafeteria_egy_resze/
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