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Azokban a spanyol családokban, amelyekben az egy főre eső jövedelem
nem ér el egy bizonyos szintet, az állam kiegészíti ezt egy konkrét összegig.

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

bb!

dd tová

nélküliséggel és a szegénységgel küzdő,
47 millió lakosú ibériai ország szenvedi el
az egyik legnagyobb csapást. A következő hónapokban milliók kerülhetnek
utcára azok közül, akiket most rövidített
munkaidőben alkalmaznak. Közöttük is
lehetnek, akiken segíthet az új szociális
intézkedés.

Forrás: www.vg.hu

Spanyolország lesz az első, ahol széles
körben bevezetik az intézkedést, amely
850 ezer háztartásban egészítené ki az
egy főre eső jövedelmet, a helyzettől
függően 461–1015 euróra. A január óta
kormányzó koalíció eleve megígérte ezt
a lépést. Most nem várt érveket kapott
a járványtól, hiszen az EU-ban a munka-
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Ha elolv

Miért teszi tönkre Orbán Viktor
az önkormányzatokat?
Országszerte megdöbbenést keltett, hogy a kormány nemhogy segítette
volna a járvány elleni védekezés frontvonalában álló önkormányzatokat,
hanem súlyos pénzeket vont el tőlük. Sokan azt sejtik, így akarják megbosszulni, hogy az önkormányzati választásokon Budapestet és rengeteg
nagyvárost elnyert az ellenzék a Fidesztől.

egyedi engedélyt ad a kedvezményezett vállalatoknak.
Az egyedi engedély így szinte korlátlan felhatalmazást adna egy cégnél a dolgozók szabadságának és napi munkaidejének alakítására
– a munkaadó például az összes szabadságot
arra az időszakra adhatná ki, amikor valamiért
amúgy sincs termelés az üzemben.
A munkavállalókat kiszolgáltatott helyzetbe
hozó törvényjavaslat ellen közösen tiltakozott
öt országos szakszervezet.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt
településekre szeretné eljuttatni a valódi híreket.
A lapot bárki letöltheti és terjesztheti a nyomtassteis.hu oldalról.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Akár huzamosabb ideig 12 órás munkavégzésre
kényszeríthetik a vállalatok a dolgozókat, heti
egy pihenőnappal, annak a törvényjavaslatnak
az értelmében, amit az ellenzék máris rabszolgatörvény 2.0-nak nevez.
A jogszabály az új munkahelyteremtő beruházásoknál lehetővé tenné a 24 hónapos
munkaidőkeretet – amennyiben a beruházás
„nemzetgazdasági érdeknek számít”. Hogy mi
számít annak, azt a foglalkoztatáspolitikáért
is felelős pénzügyminiszter dönthetné el, aki

Forrás: www.nepszava.hu

Újabb rabszolgatörvény a munkásoknak

Ausztriától Németországig, de még néhány volt szocialista országban is nagyon
komoly segélycsomagokkal támogatják a kormányok az önkormányzatokat.
Szükség is van erre, hiszen a válságba
került vállalkozások egy ideig a szokottnál sokkal kevesebb helyi adót tudnak

csak fizetni. A nagyobb magyar városok
százmilliókat költöttek védekezésre, de a
kistelepüléseken is komoly megterhelést
jelentettek a pluszköltségek.
A magyar kormány először azt jelentette be, hogy semmit nem térít meg a
védekezés költségeiből. Majd elvette a
gépjárműadó-bevételeket. Bevezette az ingyenes parkolást,
ami főleg Budapestnek és más
nagyobb városoknak jelentett
komoly érvágást. Aztán az úgynevezett szolidaritási hozzájárulást emelték többszörösére.
Budapest esetében ez azt jelenti, hogy az eddigi 10 milliárd
helyett jövőre már 40 milliárdot
vesznek el.
Ilyen helyzetben kezdte el
sürgetni a volt főpolgármester,
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den olyan település területét különleges
gazdasági övezetté nyilváníthatják, ahol
ötmilliárd forintnál nagyobb értékű beruházás folyik.
Bár a kormány azt ígéri, hogy a jövő évi
költségvetésben nő az önkormányzatoknak szánt pénz, de Gödöllő polgármester
arra figyelmeztet, hogy ezt a növekményt
elviszi a kötelező béremelés.
Nem nehéz kitalálni, hogy mi állhat a
kormány frontális támadása mögött. Az
elszegényített, bevételeiktől megfosztott
ellenzéki önkormányzatokra lehet majd
mutogatni, hogy lám, milyen pipogyák,
semmit nem tudtak megvalósítani az
ígéreteikből. A kormánypárti városokat
viszont ügyesen kárpótolja majd a hatalom.

Ötvenmilliárdból költözik a Budai Várba
a Pénzügyminisztérium
Tavaly októberben még úgy
nézett ki, hogy a Pénzügyminisztérium 26 milliárdosra
tervezett Várba költözése 47,5
milliárd forintból valósulhat
meg. Ez az összeg bő fél év
alatt további hétmilliárd forinttal ugrott meg, jelenleg úgy tűnik, a
végszámla meghaladhatja az 54,5 milliárd forintot, vagyis az eredeti ár több

mint dupláját. Mivel a beruházásnak még nincs vége, további drágulás sem zárható ki
2022-ben.
Azt már csak halkan kérdezzük meg: vajon miért kell a
Várba költöznie a Pénzügyminisztériumnak, amikor százezrek veszítették el Magyarországon a megélhetésüket?

Forrás: www.nepszava.hu

Tarlós István, hogy azonnal kezdjenek
hozzá a Lánchíd felújításához, mert az
életveszélyessé vált. Karácsony Gergely,
a jelenlegi főpolgármester erre úgy reagált, hogy nem látja jelenleg a jövő évi
bevételeiket, csak azt, hogy annyi pénzt
vontak el tőlük, amiből akár évente fel
tudnák újítani a hidat.
A járványhelyzet közepén hozott először Göd városára egy olyan törvényt a
kormány, hogy a bővítés alatt álló Samsung gyár területét egyszerűen elcsatolják a településtől, úgy, hogy ezentúl a
helyi adó sem hozzájuk folyik be. Vagyis a
beruházások hátrányait a város szenvedi
el, de a bevételek majd másokat gazdagítanak. Néhány hét múlva ezt az ötletet
kiterjesztette a kormány, miszerint min-

Miért nem népszavazás?

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Megint olyasmikről kérdezik meg az embereket az újabb úgynevezett
nemzeti konzultáció során, amelyekre csak egyféle válasz lehetséges,
igazából nem is kíváncsiak rá, és bármilyen eredménye lesz is, semmire
sem kötelezi a kormányt. Vagyis pár milliárdot ismét elfecsérelnek erre,
mindannyiunk közös pénzéből.

Hatalmas a szakadék a keleti
megyék és Budapest között
Míg a fővárosban az átlagos nettó bér egy év alatt 7,7 százalékkal 316 968
forintra emelkedett, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagfizetés 176 445 forint volt, ami ugyan 9 százalékkal több, mint egy évvel
korábban, mégis annyi ott most a kereset, mint amennyi 10 éve volt Budapesten.
Az adatok alapján a megye tényleges
leszakadása még ennél is súlyosabb. Az
alapélelmiszerek szabolcsi és budapesti
árai között ugyanis alig van különbség.
Ugyanazt a termékkört lényegében pont
ugyanannyiért tudja egy szabolcsi dolgozó megvenni a helyi üzletben, mint egy
budapesti a fővárosban.
Ami a teljes ranglistát illeti, helycsere
történt az első negyedévben a dobogón.
Eddig Budapestet Győr-Moson-Sopron
megye, majd Fejér megye követte. Most
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Komárom-Esztergom megye kitúrta a
harmadik helyről Fejér megyét. Utóbbi
régióban 251 734 forint volt az átlag, Komáromban pedig 255 154 forint.
A ranglista másik végét nézve nem
történt változás. A legkisebb nettót regisztráló Szabolcs megye előtt Békés
megye áll 186 743 forinttal, előtte pedig
192 001 forinttal Nógrád megye. A legkisebb nettójú megyék sora még BorsodAbaúj-Zemplén megyével egészül ki.
Forrás: www.168ora.hu

Tisztázzunk valamit: ha tényleg azt
akarnák, hogy bármibe is beleszólhasson a „nép”, akkor népszavazást kezdeményeznének. Annak eredménye
ugyanis arra kötelezi a kormányt, hogy
a népszavazás eredménye szerint járjon el. (Nem véletlen, hogy az utóbbi
években szinte minden népszavazási
kezdeményezést megakadályoztak.)
A nemzeti konzultáció viszont semmire sem kötelez. Egyedül arra jó, hogy a
visszaküldött levelek alapján felmérje a
Fidesz, hogy hány olyan stabil híve van
még az országban, akikkel mindent el
lehet hitetni.
A kérdéseket tényleg nem lehet komolyan venni. Hiszen ilyenek vannak
közöttük: Akarja-e, hogy ingyen kapják

a családok járvány idején az internetet?
Maradjon-e a munkahelyvédelmi program? A bankok és multik hozzájáruljanak-e a védekezés költségéhez?
Létezik olyan ember, aki ezekre
nemmel válaszolna?
És persze megint lehet majd rémüldözni Sorostól, aki Orbán Viktor szerint
örökre adósrabszolgaságba döntené a
magyar népet, ha ő nem vigyázna ránk.
A beérkezett levelek feldolgozását
nem ellenőrizheti az ellenzék, bemondásra kell majd elhinnünk, hogy az ország 95 százaléka pont azt gondolja,
mint Orbán Viktor. A költségekről is
hallgatnak, a becslések 3 és 7 milliárd
között szórnak.
Forrás: www.hvg.hu

3

