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Az Országgyûlés az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően az 
év vége közeledtével sûrû mun‑
kamenettel, számtalan törvény‑
javaslat megvitatásával zárja le 
2011‑et. A testület a költségvetési 
törvény elfogadása mellett tár‑
gyalta az alaptörvény kapcsán 
szükséges sarkalatos törvénye‑
ket, továbbá a Széll Kálmán‑terv‑
vel összhangban elvégezi a köz‑
oktatás és a Munka törvényköny‑
vének átalakítását is. Az önkor‑
mányzati törvény tárgyalásával 
és a nyugdíjtörvények újragon‑
dolásával egy új Magyarország 
alapjait rakja le a Ház.

A gazdaság helyzetéről a kép‑
viselő elmondta: meghatározó, 
hogy az egyik hitelminősítő 
intézet leminősítette hazánkat, 
pontosabban a képességét arra, 
hogy az adósságait fizetni tudja. 
Véleménye szerint a leminősítés 
alaptalanul történt, az idei költ‑
ségvetési év a várt hiánnyal zár, 
három százalék alatt lesz. A jövő 
évi költségvetés is biztos alapo‑
kon áll. A magyar kormány még 
időben fölvette a kapcsolatot az 

IMF‑fel annak érdekében, hogy 
biztonsági szerződést kössön 
vele, tehát nem hitelért folya‑
modtunk. A pénzügyi háttér‑
megállapodás hitelessé teszi a 
magyar gazdaság teljesítőképes‑
ségét, a finanszírozóknak biz‑
tonságot ad arra vonatkozóan, 
hogy a magyar államháztartás 
nem borul föl a következő évek‑
ben. Ez teszi lehetővé, hogy a 
jövő évi költségvetés tartaléka‑
it a gazdaság növekedésének 
elősegítésére fordíthassa a kor‑
mány.

A 2012. évi költségvetésben 
a felzárkóztatásra fordítható 
összeg az ideihez képest 37 szá‑
zalékkal nő, magába foglalva a 
Start munkaprogramot, amely‑
nek eredményeképpen több 
mint kétszázezer fő áll munká‑
ba. Növekszik a kultúrára és az 
egészségügyre fordítható kiadá‑
sok összege. Az utóbbi területen 
lényeges kérdés az ágazatban 
dolgozók anyagi megbecsülé‑
sének kérdése, ennek részleges 
megoldására a Fidesz–KDNP 
frakciónak is van elképzelése, 

megelőzendő, hogy olyan hely‑
zet alakuljon ki nálunk is, mint 
Szlovákiában.

– A jövő év nagy áldozatokat 
követel a magyar társadalomtól, 
takarékosságot, mindennapi 
szolidaritást. Nemzeti közmeg‑
egyezés kell, amelyben az eddig 
kiváltságokat élvezőknek a 
nemzet érdekében le kell mon‑
daniuk korábbi juttatásaik egy 
részéről. Ezzel kapcsolatban 
az Országgyûlés megszüntette 
a korhatár alatti nyugdíjakat. 
Ezt a bejelentést lelkesedéssel 
fogadta tavaly nyáron a nem‑
zetközi pénzügyi piac, hiszen 
a korábbi, elhibázott gyakorlat 
nem folytatható. Az sokak előtt 
világos, hogy a fiatal, életerős 
nyugdíjasok többsége a folyó‑
sított nyugdíja mellett dolgozik 
is. Ezt követően csak az kap 
öregségi nyugdíjat, aki elérte 
az öregséginyugdíj‑korhatárt, 
amely továbbra is 65 év. A jövő 
év első felében a kormány‑
zat kidolgozza azt a törvényt, 
amely lehetővé teszi azoknak 
a rendőröknek és tûzoltóknak 
a foglalkoztatását, akik fizikai 
állapotuk miatt már nem tud‑
nak ellátni klasszikus felada‑
tokat. A szakértelemmel és 
tapasztalattal bíró rendőröket 
és tûzoltókat a nyugdíjellátá‑
suk mellett szenior kategóriába 
visszavárják a testületek.

Az igazságszolgáltatás reform‑
ja is megtörténik, megszületett 
az ügyészségről és a bíróság‑
ról, valamint azok szerveze‑
téről szóló törvényjavaslat. 
Annak értelmében megalakul a 
Kúria, megszûnik az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács, és 
egy bíró által vezetett igazgatá‑
si szerve lesz a bíróságoknak, 
amelynek feladata a szervezeti 
mûködtetés lesz. A további tör‑
vények megalkotásával követ‑
hetőbb, átláthatóbb és eredmé‑
nyesebb lesz a bírói munka.

A Munka törvénykönyve 
(Mtv.) tárgyalása során Aradszki 
András több módosító javaslatot 
nyújtott be, amelyek többségét 
el is fogadta az Országgyûlés 
illetékes bizottsága. A részletes 
vita során az MSZP által vezé‑
relt ellenzék nyíltan vállalt 

obstrukcióba kezdett, amely‑
nek következtében a képviselő 
hétfőn reggel 9 órakor ment 
a Parlamentbe és onnan kedd 
este 7‑kor távozhatott. Az ellen‑
zék által a törvénytervezethez 
benyújtott hatszáz módosító 
indítványt nem tekinti komoly‑
nak a képviselő, aki elmondta, 
hogy a televízió nyilvánossága 
előtt folytatódó vita során az 
ellenzéki frakciók egyszerûen 
felrúgták a Ház írott és íratlan 
szabályait, igaztalan állításokat 
hangoztatva. Az Mtv. figyelem‑
be veszi, hogy a mai szakszer‑
vezeti struktúrák pártállami 
szemlélettel mûködtek tovább, 
sok esetben milliós fizetések‑
kel. Érdekellentét nemcsak a 
munkáltatók és a munkaválla‑
lók között jött létre, hanem a 
jól megfizetett szakszervezeti 
vezetők és a munkavállalók 
között is. Nem véletlen, hogy 
az elmúlt tizenöt évben radiká‑
lisan csökkent a szakszervezeti 
tagok száma, és az sem, hogy 
mindössze négy mûködő ágaza‑
ti kollektív szerződés van.

A Ház lehetőséget teremtett 
arra, hogy 2012. február 28‑áig 
a munkáltatók adómentesen 
segítsék munkavállalóikat a 
végtörlesztésben való részvétel‑
re. Ezzel csaknem kétszázezer 
munkavállaló szabadulhat meg 
a devizahitelek rabságától.

Az önkormányzati tör‑
vény vitája is megkezdődött. 
A benyújtott tervezetből látszik, 
hogy a jövőben is lesz bőven 
feladatuk az önkormányzatok‑
nak a helyi közfeladatok terén.

Kérdésre válaszolva Aradszki 
András elmondta, hogy a 
választókerületekben a válasz‑
tásra jogosult polgárok száma 
között legfeljebb tizenöt szá‑
zalék eltérés lehet. A felosztást 
a választójogi törvényterve‑
zet tartalmazza, amely sze‑
rint a jelenlegi Pest megyei 8. 
választókerület az 1. számú 
választókerület lesz, amely‑
hez Érd, Diósd, Törökbálint, 
Pusztazámor, Tárnok és Sóskút 
tartozik. Százhalombatta a 
Szigetszentmiklós központú 
választókerülethez kerül.

 Mucsi Ferenc

Parlamenti vita a költségvetésrõl, a nyugdíjról, 

a Munka törvénykönyvérõl
Aradszki András, a Pest megyei 8. választókerület 
országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés fenntart-
ható fejlõdés bizottságának tagja december 1-én 
tartott sajtótájékoztatót a Polgárok Házában, amelyen 
beszámolt az elmúlt hónap legfontosabb parlamenti 
eseményeirõl.

Aradszki András: A választójogi törvény tervezete szerint Érd a Pest 
megyei 1. számú választókerülethez fog tartozni
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Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a „Közalkalmazottak  
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Gyermekpszichiátriai tevékenység, gyermekneurológiai szűrővizsgálatok végzése, kon-
zultáció, szakvéleményírás. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  pszichoterápiás képzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. január 
9. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 23. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4420/11 , valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny •  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon sze-
rezhet. 

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a „Közalkalmazottak  
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

logopédus 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Logopédiai és végzettségnek megfelelő pedagógiai munka (vizsgálat, fejlesztés), a kap-
csolódó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, logopédia és egyéb szakpárosítás 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. január 
9. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 23. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4419/11 , valamint a munkakör 
megnevezését: Logopédus. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 6. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epsz-erd.hu honlapon sze-
rezhet. 


