
Az eljárás két, 2014–2016 közötti idősza-
kot érint. A Magyar Pünkösdi Egyház Ke-
let Humánszolgálata 2015-ben átvette az 
intézményt, de az igazgató Bóta József 
maradt, és a bankszámla felett is ő ren-
delkezett. Kiderült, hogy az isko-
la a fenntartóváltás előtt nem 
létező tanulók után vett fel 
állami normatívát, emiatt 
30 millió forinttal tartozott a 
Magyar Államkincstárnak. 
Később Bóta József 40 ezer 
forintos hozzájárulást sze-
dett be a felvételiző nyolcadi-
kos tanulóktól. És bár a szolgálat 
még 2016 augusztusában is átutalta 
a normatívát és a működési támogatást, 
az igazgató nem fizette ki a tanárok bérét. 

Később az Egri Szakképzési Centrum-
hoz került a tartozások miatt rogyadozó, 
iskolaépülettel és tankonyhával sem ren-
delkező Szent Lőrinc középiskola.

A közelmúltban újabb jó lehetőség-
hez jutott Bóta József cége. A gyakorlati 
helyként használt két egri éttermet mű-

ködtető Gaszting Kft. csaknem 30 millió 
forint uniós pénzt nyert gyakornoki prog-
ram indítására. A cége pályázati sikere 
azért is figyelemre méltó, mert a vendég-

látós-polgármestert 2021-ig eltiltották 
a cégvezetéstől. Csak ebben a 

programban kilenc tanulót al-
kalmaznak tanulószerződés-
sel a vendéglátóhelyein. 

Diákokat alkalmazni 
nem rossz üzlet: húszezer 
forintos ösztöndíj illeti a di-

ákokat, az állami normatívá-
ból ez bőven kigazdálkodha-

tó, ugyanis 50-60 ezer forintos 
állami normatívát folyósít az állam a 

diákokat alkalmazó cégeknek havonta és 
fejenként. A tanárok szerint Bóta vendég-
látóhelyei csak papíron tankonyhák, pont 
olyanok, mint egy átlagos étterem kony-
hái. Az uniós támogatással azonban más 
szempontból is jól járt a Gaszting: üzemi 
konyhai eszközök sorát szerezhetik be a 
támogatásból. 

Forrás: mno.hu
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Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak 
a fideszes polgármester ügyében

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a Bóta József, Szi-
halom fideszes polgármestere által húsz évig vezetett egri Szent Lő-
rinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Középiskola gazdálkodása miatt. 
Ez az az iskola, amelynek diákjait fizetés nélkül dolgoztatta az általa 
vezetett éttermekben, kávézókban a vendéglátós-polgármester. 

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület

Székhely: Kerepes-Szilasliget

Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János

Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu 
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal 
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér 
menüpont alatt.

Fél évet kaptak a magyarországi óvodák 
és iskolák, hogy Honvédelmi Intézkedési 
Tervet (HIT) készítsenek maguknak. Erről 
december végén értesítette az igazgató-
kat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(Emmi). Az iskoláknak küldött levél szerint 
a potenciális terrorfenyegetettség miatt 

minden intézménynek fel kell készülnie 
az „esetlegesen bevezetendő különleges 
jogrendre”. A levél alapján ez egy részle-
tes dokumentum lesz, ami arra jó, hogy 
az iskolák akkor is el tudják látni a fel-
adatukat, ha megelőző védelmi helyzet, 
terrorveszélyhelyzet, rendkívüli állapot, 

szük ségállapot vagy 
váratlan támadás mi-
att különleges jog-
rendet vezetnének be 
az országban.

A kormány, érzé-
kelve a nagy felhá-
borodást, azzal véde-
kezett, hogy csak egy 
NATO-előírást hajta-
nak végre. Mint kide-
rült, szokás szerint ez 
az állítás is hazugság 
volt. 

Forrás: www.444.hu
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Terrorveszéllyel riogatja 
a kormány az óvodákat és iskolákat

Terrorellenes intézkedési tervet kér a kormány az óvodáktól és az is-
koláktól. Az intézményeknek júniusig kell összeírniuk, hogy vészhely-
zet esetén milyen intézkedéseket hoznának. A kormány szerint erre a 
potenciális terrorveszély miatt van szükség. 

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Az Állami Számvevőszék átadta az Or-
szággyűlésnek első félévi ellenőrzési 
tervét, amelyből kiderül, kik számíthat-
nak ellenőrzésre a következő hónapok-
ban. E szerint éppen a választások előtt 
az MSZP, az LMP, a Jobbik, a DK, a Libe-
rálisok, az Együtt, illetve a PM pártala-
pítványait fogják vizsgálni. És vélhető-
en büntetni, hiszen az elmúlt hetekben 
hat ellenzéki pártot sújtottak sokmilliós 

pénzbírsággal állítólagos gazdálkodási 
hibák miatt.

Valakik viszont hiányoznak a listáról. 
Igen, bizony, a Fidesz és pártalapítványa 
valahogy megint kimaradt az ellenőrzöt-
tek köréből, de a KDNP-t se keresse sen-
ki. Sebaj, talán a második félévben (jóval 
a tavaszi választások után) majd rájuk is 
sor kerül…

Forrás: www.merce.hu

Csak a Fidesz pártalapítványát nem 
vizsgálja az Állami Számvevőszék a 
választások előtt

Az utóbbi hetekben azzal gyengíti ellenfeleit a Fidesz, hogy az Állami Szám-
vevőszék (ÁSZ) sokmilliós büntetéssel sújtja a pártokat különböző ügyek-
ben, ezzel apasztva azt a kasszát, amelyből a választási kampányukat finan-
szíroznák.  Most az ÁSZ a pártokhoz kötődő alapítványokat fogja vizsgálni.

A tárca szerint nincs szó semmiféle tar-
tozásról, ugyanakkor az MNB egyik je-
lentésében többen észrevettek egy 2826 
milliárd forintos tételt, amely a nyugdíj-

pénztári átlépések miatti tartozásokból 
ered. Az MSZP-s Tóth Bertalan megkér-
dezte erről Matolcsy György jegybank-
elnököt, aki annyit mondott, ez csak 
statisztika, ami a magánnyugdíjpénztári 
tagok átlépése során az államhoz került 
pénzek elszámolását szolgálja. Halvány 
ígéret ugyan van, hogy amikor az érintet-
tek nyugdíjba mennek, több nyugdíjat 
kaphatnak, de ez sokak szerint enyhén 
szólva kérdéses, hiszen egyéni számlák 
nincsenek, a pénzt pedig a kormány már 
rég elköltötte. 

Matolcsy: A kormány semmivel nem 
tartozik a volt magánnyugdíjpénztári 
tagoknak

A Gazdasági Minisztérium után a 
Magyar Nemzeti Bank is megerősí-
tette: a volt magánnyugdíjpénztári 
tagok már semmire sem számíthat-
nak az államtól, amely 2826 milliárd 
forintnyi megtakarításukat lopta el.  

Forrás: www.hvg.hu

Ősz eleje és december 31. között 71-en fagytak 
meg Magyarországon, tudatja a Magyar Szociá-
lis Fórum. Tavaly  a hidegebb tél miatt ez a szám 
a százat is meghaladta. A Szociális Fórum sze-
rint a kormány, ahelyett, hogy a kilakoltatottak 
fedélhez juttatásával vetne véget az évről évre 
ismétlődő tömeges emberhalálnak, nehezíti 

az adatszolgáltatást, így próbálja elkendőzni 
a szomorú valóságot. A legtöbben egyébként 
nem az utcán, hanem saját, fűtetlen ottho-
nukban hűlnek ki végzetesen. Fagyhalált halt 
embertársaink tiszteletére január 15-én este 6 
órakor gyertyagyújtás lesz Budapesten, a Kos-
suth téren. 

Már 71 ember fagyott meg ezen a télen

„A Magyar Labdarúgó Szövetség nem várja el 
senkitől, és nem engedi meg, hogy szerződés 
és fizetés nélkül végezze a munkáját” – olvas-
ható a napokban kiadott közleményben.

A szövetség kitér arra, hogy a 2010 óta kine-
vezett kapitányok – sorrendben Egervári Sán-
dor, Csábi József, Pintér Attila, Dárdai Pál, Bernd 
Storck, Szélesi Zoltán és Georges Leekens – 

mindegyike részesült anyagi juttatásban, és 
fizetésük között nem volt érdemi különbség. 
Egyikük sem keresett többet havi 10 millió fo-
rintnál.

Az MLSZ szerint a szövetségi kapitány java-
dalmazásához nem használ fel közpénzt, és a 
kapitánnyal együtt hiánytalanul teljesíti a járu-
lékfizetési kötelezettségeket.

Szövetségi kapitányaink havi alamizsnái...
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Ennyi autópálya épülhetett volna az állam 
által eltulajdonított magánnyugdíjpénztári 
megtakarításokból


