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Két témáról mondta el vélemé-
nyét Tóbiás József szocialista 
országgyûlési képviselő márci-
us 3-án a Polgárok Házában tar-
tott sajtótájékoztatóján. Szólt 
az ország 2011. évi költségveté-
sének tanulságáról, valamint a 
március 2-án bejelentett Orbán-
csomaggal kapcsolatos MSZP-
álláspontról. A kormány idei 
költségvetésének két hónapos 
tanulságaként az országgyûlési 
képviselő szerint világossá vált, 
hogy az egykulcsos adó a tár-
sadalom döntő többségének 
kevesebb jövedelmet jelentett, 
a jól keresőknek viszont töb-
bet. Ezen a családi adózás sem 
segít, hiszen csak akkor vehető 
igénybe, ha valakinek a jövedel-
me bizonyos szintet meghalad. 
Az adórendszer tehát két hónap 
alatt bebizonyította igazságta-

lanságát, amit hat hónappal 
korábban a parlamentben már 
megjósolt a szocialista frakció. 
A 16 százalékos adókulcs igaz-
ságtalan, a helyzeten változtatni 
kell – jelentette ki a képviselő.

A másik téma a társada-
lomban még nem érzékelhe-
tő, ám a parlamentben igen. 
Az Orbán-csomag 250 millió 
forintos tartalékképzésére 
utalva az képviselő hangsú-
lyozta, hogy az a költségvetés 
készítésének és elfogadásának 
a kudarca. A jelzett megtaka-
rítást a nemzetközi gazdasági 
helyzet nem indokolja, külö-
nösen olyan területeken nem, 
mint a foglalkoztatás, ahonnan 
60-70 milliárd forintot von ki a 
kormány. Az egykulcsos adó 
mintegy 600 milliárd forintot 
enged ki a költségvetésből, a 
társasági adókedvezmény 300 
milliárdot tesz ki, ez a két tétel 
900 milliárdos hiányt jelent az 
idei évre. A képviselő szerint 
az elmúlt tíz hónap rossz gaz-
daság- és költségvetési politi-
kája vezetett az intézkedéshez. 
A csomag 26 pontját a képvise-
lő nem reformnak, hanem óhaj-
nak minősítette. Tóbiás József 
bízik abban, hogy a megszo-
rítások nem a legkiszolgálta-
tottabb társadalmi csoportok 
terhein jelentkenek. Ezért az 
MSZP parlamenti frakcióülé-
sén azt kezdeményezték, hogy 
a kormányzat a költségvetés 
hiányát ne a nyugdíjasokkal, a 
munkanélküliekkel és a rend-
védelmi szervekben tisztes-
ségesen dolgozó emberekkel 
akarja megfizettetni, hanem 
állítsa vissza a progresszív adó-
rendszert. Aki nagyobb jövede-
lemmel bír, nagyobb mérték-
ben járuljon hozzá az ország 
mûködéséhez. Kijelentette: 
minden erővel azon lesz az 

MSZP-frakció, hogy elkerüljük 
a bûnbakképzés kialakulását. 
Szót emelt a jelenlegi ked-
vezmények megtartásáért és 
a partnerekkel történő egyez-
tetésért a kormányprogram 
kidolgozása során. Az MSZP 
a kormányhoz való viszonyát 
annak mindenkori világos 
programjához alakítja.

Szûcs Gábor, az érdi MSZP 
szóvivője a város ügyeit tag-
lalta. Kifogásolta az elmúlt 
évek költségvetési politikáját, 
amelynek eredményeképpen 
a város adósságállománya 
szerinte az elmúlt öt évben 
megtízszereződött, tízmilliárd 
forintra nőtt, és ez lakosonként 
154 ezer forintot jelent. Ezt az 
építményadó és egyéb díjak 
emelésével akarja kifizettetni 
a város vezetősége. Néhány 
mondatot idézett Orbán Viktor 
miniszterelnöktől, akinek 
2009. március 11-ei beszédé-
ből kitûnt, hogy az ingatlan-
adó esküdt ellensége, 2010. 
december 8-án kijelentette: 
még legalább tíz évig nem 
lehet ingatlanadót bevezetni 
Magyarországon. Szûcs Gábor 
szerint „Érden az ingatlanadót 
nemhogy eltörölték volna, 
hanem a duplájára emelték”. 
Elutasította a polgármester 
vádjait, miszerint az építmény-
adó elleni petíció aláírásait a 
szocialisták bármire is felhasz-
nálnák, szemben a város veze-
tőségének „névre szóló leve-
lezgetésével”. Az utóbbi az 
1950-es évek Magyarországát 
idézi az MSZP számára, ahol 
a hatalom listázta az önkény 
ellen szólókat. Ezért a hónap 
végén a szocialisták újabb tün-
tetésre hívják azokat az érdi 
lakosokat, akik elégedetlenek 
a város vezetőségével.

 MF

Dr. Aradszki András, a Pest 
megyei 8. választókerület 
országgyûlési képviselője márci-
us 3-án tartott sajtótájékoztatót a 
Polgárok Házában. A találkozón 
a képviselő beszámolt az elmúlt 
hónap parlamenti és helyi ese-
ményeiről.

A képviselő hangsúlyozta: 
a történések száma nem sok, 
ám súlyuk kiemelkedően fon-
tos. A 2011. évvel kapcsolat-
ban fontos bejelentéseket vár-
tak a polgárok, mindenekelőtt 
az Országgyûlés és a helyi 
önkormányzati képviselők lét-
számának alakulásával és a 
nyugdíjrendszer átalakításának 
első lépéseivel kapcsolatban. 
A Fidesz–KDNP-kormány élt 
a választók felhatalmazásával, 
jelentős dogokban döntött kor-
mány-előterjesztések, illetve 
képviselői indítványok alapján. 
Az intézkedések célja olyan 
hatékony állam létrehozása, 
amely támogatja a kisvállalkozó-
kat, biztos megélhetést nyújt az 
embereknek, továbbá visszave-
zet a munka világába közel egy-
millió embert. Ezek érdekében 
indulnak az idén azok a struktu-
rális átalakítások, amelyek csök-
kentik az államháztartás kiadá-
sait, ösztönzik a vállalkozásokat 
és stabilizálják a költségvetés 
helyzetét. A képviselő szerint a 
2011. évi költségvetés kellő moz-
gásteret ad a kormány számára a 
célok eléréséhez.

Jelenleg két hangsúlyos dolog 
folyik az országban: az egyik az 
alkotmányozás, amelynek ered-
ményeképpen április közepére 
új alkotmánya lesz a Magyar 

Köztársaságnak. Az alkotmá-
nyozástól az MSZP és az LMP 
távol tartja magát, pedig a folya-
mat 1992. óta zajlik. Az új, 
korszerû alkotmány rendelkezik 
az ország eladósodásáról is. Ez 
azért lényeges, hogy ne fordul-
hasson elő olyan helyzet, mint 
az elmúlt nyolc évben, aminek 
az árát a szocialisták tevékeny-
ségének köszönhetően hosszú 
ideig fizeti az ország lakossá-
ga. Ilyen kitételek egyébként a 
német és a lengyel alkotmány-
ban is szerepelnek. A kormány 
másik lényeges lépése a Széll 
Kálmán-terv meghirdetése, 
amely az állam jelentős átala-
kítását foglalja magában. A terv 
eredményeképpen 2013-14-ben 
biztos költségvetési háttérrel 
állítható növekedési pályára az 
ország. A terv kiindulási pont-
ját az ország nagyfokú eladó-
sodottsága határozza meg: az 
államadósság 50-52 százalékra 
csökkentése a cél a mai 80-82 
százalékról. Ehhez a pénzesz-
közök racionális felhasználásá-
ról kell gondoskodni, a munka 
világába vissza kell vezetni 
azokat, akik tudnak és akarnak 
dolgozni. Kulcskérdés az egész-
ségügy átalakítása, azon belül 
is a gyógyszerkasszáé. Kiemelte 
még a képviselő az oktatás terü-
letén a hatékonyság növelését, 
a közlekedés racionalizálását, a 
közösségi közlekedés javítását. 
A terv sikere a határidők és a 
felelősök megjelölésével bizto-
sított.

A helyi ügyekről szólva dr. 
Aradszki András elmondta, 
hogy a térség három települése, 

Diósd, Érd és Százhalombatta a 
költségvetés készítésének lázá-
ban ég. Érden nem kerülhető 
meg az építmény- és telekadó 
átalakításának kérdése. Az 
önkormányzat ezt a fajta bevé-
telt a tavalyihoz képest 55 száza-
lékos többletre állította be: 362 
millió helyett 650 millió forintra. 
A 2010. évi költségvetési vitája 
során a KDNP-frakció előterjesz-
téseket tett a kiadások csökken-
tésére, amelyek az idei költség-
vetésben megvalósulni látsza-
nak. A képviselő bízik abban, 
hogy okos és kellően takarékos 
költségvetési politikával a ter-
vezet oly módon is tartható, 
hogy az év második felében az 
ingatlanadót, beleértve a telek-
adót is, csökkenteni lehessen. 
Aggodalomra adhat okot a tíz-
milliárd forintos hosszú távú 
adósság, ám a kiadások szoros 
keretek között tartása sikereket 
eredményezhet. MF

Értékeltek a szocialisták Április közepére  
új alkotmányunk lesz

Dr. Aradszki András: A Széll Kál
mánterv sikere a határidõk és a 
felelõsök megjelölésével biztosított
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Tóbiás József:  Az MSZPfrakció 
minden erõvel azon lesz, hogy 
elkerüljék a bûnbakképzés kiala
kulását
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helyi társadalom


