Különkiadás

Tisztelt Választópolgár!
Engedje meg, hogy bevezetőmmel egy kis időutazásra hívjam, és egészen 2010-ig
visszamenjünk két gondolat erejéig. Az ország akkori államcsőd közeli állapotát röviden az
okozta, hogy nagyon kevés – mintegy 3,7 millió munkavállaló dolgozott hazánkban, és egy jó
részük – körülbelül egy millió munkavállaló, akik minimálbérrel vagy napi bejelentéssel
voltak foglalkoztatva - nem fizetettek adót. Így a közel 2,8 millió dolgozó ember tartotta el
az egész társadalmat. Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy akkoriban az egykulcsos
jövedelemadó bevezetése és a minimálbér emelése, majd az azt követő fokozatosan
bevezetett adójóváírások rendezték azt a helyzetet, amire a munka alapú gazdaság
építkezhetett.
Ma a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest plusz kétmillió ember munkabéréből befolyó adók
szilárd alapját képezik a gazdaságunknak, ami lefordítva annyit jelent, hogy közel 4,7 millió
ember dolgozik ma magyarországon, a közfoglalkoztatásban dolgozókkal együtt. Ez utóbbi
rendszer sikeressége is számokban mérhető, hiszen nemcsak a munkanélküliséget
csökkentette/csökkenti, hanem mindenki számára tevékeny életet és jövedelmet biztosít,
amely tapasztalataink szerint a munkavállalók részére megalapozza a munkaerőpiaci
elhelyezkedést. A közfoglalkoztatás másik nagy előnye, hogy a legkisebb falvakban is
megteremti a munka alapú gazdaságot, amely értékteremtő módja a település fellendülését
segíti elő.

Az Önök településén

Egymillió plusz
munkahely!
Egymillió plusz munkahely!
Adócsökkentés! Család! – a
legfontosabbak számunkra.
A kormány egyedülálló
családtámogatási rendszere
közvetetten
a
vidék
fellendülésére is hat. A
család minden szereplőjét
támogatjuk. A nagyszülők
nyugdíjprémiumot, 13. havi
nyugdíjat kapnak, a fiatal
munkavállalók
személyi
jövedelemadó mentességet
élveznek, a gyermekeket
nevelő szülők befizetett
személyi jövedelemadójukat
visszakapták.
Számos
kedvezményt és pályázatot
juttattunk a családoknak.
Otthonteremtés, CSOK stb…

Az Önök településén a sikeres vidékfejlesztési politikát folytatni fogjuk a választások után
is. A vidék élni akar, egyre több fiatal szeretne vidéken letelepedni, egyre több család keresi
a nyugodt környezetet.
A program élhetővé teszi a falvakat! Képviselőként gratulálok eddigi eredményeikhez,
támogatom a Magyar Falu Programot, és minden segítséget megadok, hogy együtt előre
menjünk!

Hogyan lehetséges mindez?
A rohamtempóban növekedő gazdaság megtermeli azokat a tartalékokat, amelyeket célirányosan visszaforgathatunk az
emberek zsebébe. A Covid járványt megelőző évben közel 5 százalékos gazdasági növekedést ért el Magyarország, a tavalyi
év végére a járvány utáni újjáépítési program hatására pedig a 7,1 százalékos növekedéssel zártunk. Ez a többlet, amit a
munka alapú gazdaságra épített családtámogatási modellel átszőtt rendszer adott, erősen hatott a vidék fellendülésére is.
Mérhetően megállítottuk a falvakból az elvándorlást, amelyet nemcsak az agrárium támogatásával, az agrárvállalkozók
juttatásaival, hanem saját állami forrásból finanszírozott települési támogatásokkal is elértünk. Itt most kifejezetten a Magyar
Falu Programra gondolok. Minden község több pályázatot is nyert!
ORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE
FALUHÁZ FELÚJÍTÁSA
BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁS (KOSSUTH UTCA)
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ FOGLALKOZTATÁSA
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29.990.775
25.988.110
3.035.340

