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A választójogi  törvény  terve-
zete  elkészült,  amely  továbbra 
is  fenntartja  a  vegyes,  egyéni 
és  listás  választási  rendszert. 
Fontos eleme lesz az új válasz-
tási rendszernek, hogy nagyobb 
létszámú és arányosabb válasz-
tókerületek lesznek. A jelenlegi 
verzió  szerint  megmarad  az 
ún.  kopogtatócédula,  de  iga-
zodva  a  kerületek  nagyságá-
hoz,  kevesebb  idő  alatt  többet 
kell  összegyûjteni.  Van  olyan 
elképzelés  is,  hogy  a  válasz-
tásra  azok  lesznek  jogosultak, 
akik  előzetesen  regisztrálják 
magukat  a  választói  névjegy-
zékben.  Ehhez  vannak  érvek 
és  ellenérvek,  a  nemzetközi 
gyakorlat  ismeri  az  ilyen  eljá-
rást.  Mint  Aradszki András 
elmondta:  ő  maga  támogatja, 
a témában szerinte konszenzus 

fog  kialakulni  a  következő  két 
hónap alatt.
Az  igazságszolgáltatást  érin-

tő  sarkalatos  törvényekről  folyó 
általános  vitában  az  ügyészség 
és a bíróság  jogállásáról,  szerve-
zetéről  és  javadalmazásáról  volt 
szó.  Az  ügyészség  továbbra  is 
négyszintû  maradna.  Feladata 
továbbra  is  a  nyomozás,  a  vád-
emelés  és  a  vád  képviselete,  a 
büntetés-végrehajtás feletti törvé-
nyességi felügyelet gyakorlása.
A bíróságokról  szóló  előter-

jesztés  nagy  vitákat  eredmé-
nyezett.  Az  ellenzéki  pártok 
elsősorban  azt  kifogásolták, 
hogy  megszûnik  az  Országos 
Igazságügyi Tanács, helyébe az 
Országos Bírói Hivatal lép, egy-
személyi vezetés alatt. A vezetőt 
kilenc  évre  az  Országgyûlés 
nevezi  ki.  Ebben  a  témában 

a  bírói  karon  belül  sincs  még 
egyetértés.  A bírói  független-
ség  zálogát  a  képviselő  abban 
látja, hogy a bíróknak megfelelő 
egzisztenciát  és  munkakörül-
ményeket  teremt  a  parlament. 
Változnak  a  bíróságok  elneve-
zései.  A Legfelsőbb  Bíróság  a 
jövőben a Kúria nevet használ-
ja, a megyei bíróságok törvény-
székek  lesznek,  megmaradnak 
az  ítélőtáblák,  a  helyi  bírósá-
gok  új  neve  járásbíróság  lesz. 
A terminológia  a  XIX.  század 
végén kialakult magyar igazság-
szolgáltatási  hagyományokhoz 
tér vissza.
A képviselő  elmondta,  hogy 

szándéka  szerint  Érdre  is  hoz 
járásbírósági  szinten  bíróságot, 
amihez  politikai  támogatást 
igyekszik szerezni a parlament-
ben. Az új bírósági  szervezet a 

A parlamenti képviselõ sajtótájékoztatója

Választási, igazságszolgáltatási és nyugdíjreform
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület országgyûlési képviselõje, az 
Országgyûlés fenntartható fejlõdés bizottságának tagja november 3-án tartott 
sajtótájékoztatót a Polgárok Házában, amelyen beszámolt az elmúlt hónap legfon-
tosabb parlamenti eseményeirõl.

parlamenti  ciklus  vége  felé  áll-
hat fel. A szándékot az Országos 
Igazságügyi  Tanács  korábban 
már elfogadta.
A költségvetéssel  és  az  adó-

val  kapcsolatban  elhangzott: 
a  helyzet  az  egész  Európai 
Unióban  súlyos.  Az  ország 
első számú célja kell  legyen az 
államháztartási  hiány  csökken-
tése. A kormánynak nincs nagy 
mozgástere, hiszen 2004 óta az 
EU  hazánk  ellen  szünet  nél-
kül  túlzottdeficit-eljárást  foly-
tat.  Ez  ellen  az  előző  kormány 
érdemben  semmit  nem  tett,  a 
költségvetés  tényleges  helyze-
tét  szinte  a  görögöket  leköröző 
módon  elhazudta.  Vélhetőleg 
2014–2015-ben indul meg az EU 
gazdasági  konszolidációja,  az 
ország  akkor  kezdhet  kilábal-
ni  a  2002  óta  tartó  gazdasági 
mélyrepülésből. A költségvetési 
törvény  elsősorban  az  állam-
adósság  további  csökkentését, 
a  foglalkoztatottság  bővítését, 
az  otthonteremtés  feltételeinek 
biztosítását,  a  devizahitelesek 
megmentését,  az  adórendszer 
egyszerûsítését,  a  nyugdíj-  és 
egészségügyi  rendszer  meg-
reformálását  tartja  szem  előtt. 
A lakosságot érintő megszorítá-
sokkal  nem  vagyunk  egyedül, 
különösen Európa déli országa-
iban tapasztalható a kormányok 
igyekezete  a  költségvetési  hiá-
nyuk  csökkentésére  különféle 
módon.
A nyugdíjtörvény módosítása 

értelmében 2012.  január 1-jétől 
az  öregséginyugdíj-korhatár 
előtt  nyugdíjat  nem  lehet meg-
állapítani.  Az  öregséginyugdíj-
korhatár  65  év  lesz  mindenki 
számára.  Megszûnik  a  szolgá-
lati  nyugdíj  is.  A már  megálla-
pított  nyugdíjak  megmaradnak 
azoknak,  akik  még  nem  érték 
el  az  öregséginyugdíj-korha-
tárt,  ám  más  néven  kapják  az 
ellátást.  A fegyveres  testületek 
indokolatlanul sok munkaképes 
nyugdíjast  adtak  az  országnak. 
A rekordot  egy  32  éves  fia-
talember  tartja,  aki  222  ezer 
forintból  él,  egykor  fegyveres 
testület tagja volt. Közben nagy 
a  rendőrhiány…  Egy  takarékos 
állam  ilyesmit  nem  engedhet 
meg  magának  és  a  polgáraival 
szemben.
A gondok ellenére a kormány 

tervei között szerepel az úgyne-
vezett szocpol és kedvezményes 
lakáshitel  visszaállítása,  amely 
biztosítani  fogja  a  lakáshoz 
jutás  lehetőségét, és  talán segít 
az  építőipar  fellendítésében  is. 
Az  akció  sikeres  volt  1998  és 
2002  között,  ám  a  Medgyessy- 
és  a  Gyurcsány-kormány  meg-
szüntette.  Ha  nem  szüntették 
volna meg, ma nem lenne ekko-
ra gond a devizahitelesekkel.
  MF

Aradszki András: Fontos eleme lesz az új választási rendszernek, hogy nagyobb létszámú és arányosabb válasz-
tókerületek lesznek

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

Meghívó

az Óváros–Érdligeti 
Településrészi Önkormányzat

(1. és 5. választókerület)

2011. november 15-én (kedden) 
18 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye:
Bolyai János Általános Iskola

(2030 Érd, Erzsébet u. 24.) ebédlője.

Meghívó

az Érdligeti–Kutyavári 
Településrészi Önkormányzat

(6. és 8. választókerület)

2011. november 17-én (csütörtökön) 
18 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye:
Érdligeti Általános Iskola
(2030 Érd, Diósdi út 101.)

Véradás a Telekiben
A Teleki Sámuel Általános Iskolában (Érd, Törökbálinti út 1.) a 2011. november 11-ei 
egészségnap keretében a Szülői Munkaközösség és a Vöröskereszt szervezésében 14–18 
óra között véradási lehetőség lesz.

Ön is mentsen meg három életet, jöjjön, adjon vért!
A  rendezvényen különböző szűrővizsgálatokon is részt lehet venni (testzsírmérés, vér-
nyomásmérés, véroxigénszint-mérés, élővércsepp-analízis, promóció, látás, hallás stb.). 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Pap Sándorné SZMK-elnök
Varga Jánosné igazgató

Pályázati kiírás
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együtt-
működve a 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőokta-
tási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben a képzésre vonatkozó keretidőn belül folytatják tanulmányaikat, illetve a 
2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók, akik a 2012/2013. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A részletes pályázati kiírás a www.erd.hu honlapon olvasható.
Pályázati anyag az Ügyfélszolgálati Irodán (Érd, Alsó u. 3. fszt.) és a Humán Irodán (Érd, 
Alsó u. 3. 110. szoba) kérhető, illetve letölthető a www.erd.hu honlapról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14.

Meghívó
A Vörösmarty Mihály Gimnázium  50.,  jubileumi tanévének alkalmából

fiatal kutatópedagógusok tartanak előadásokat népszerű tudományos témákban. 

Az előadás-sorozat nyitórendezvénye  
2011. november 15-én, kedden 17.00-kor lesz a gimnázium dísztermében.

Stencinger Norbert  történész  az I. világháború témakörén belül  „Doberdó! ...Fogalommá 
vált e név, s mégis azt hiszem, legtöbben távolról sem sejtik, miért és milyen körülmé-
nyek között vált azzá” – József főherceg címmel tart előadást, amelyre tisztelettel 
várunk minden érdeklődőt.
 Az iskolavezetés


