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Tarlós: Az utasok nem
éreznek majd semmit

Lagzi Lajcsit vissza akarják
küldeni a börtönbe

Meghalt a Wonderful Life-
ot éneklő zenész

ERRŐL TUDNIA KELL

Hivatalosan is lemondott a főváros a korábban az államtól
önként átvett feladatról, az agglomerációs közösségi
közlekedés fenntartásáról, és visszaadja a kormánynak.

Fitness, wellness ajánlatok a Danubius Premier Fitnessből
http://www.premierfitness.hu

A főváros nem tudja a jövőben biztosítani az agglomerációs
tömegközlekedést, a szolgáltatást pedig legkésőbb március 31-éig
tartja fenn - erről döntött az Origo által elsőként ismertetett
javaslat alapján - a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti többsége, az
ellenzéki képviselők elutasítása mellett.

Az állam felel a 350 ezer emberért

A testület kimondta: "a Fővárosi Önkormányzat az elővárosi
(agglomerációs) személyszállítási szolgáltatások ellátását nem
tudja az államtól átvett feladatként a továbbiakban biztosítani,
mivel az állam a vonatkozó megállapodással ellentétben 2015-ben
és 2016-ban nem biztosított forrást" erre.
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AJÁNLAT

Profession
Hűségprogram
Lépj be
hűségprogramunkba,
gyűjtsd a pontokat és nyerj!

ÚJ ÉV ÚJ ÉN! Heti 3x
fitness!
ÚJ ÉV ÚJ ÉN! Ünnepélyesen
fogadom… hetente 3x
fitness

Online társkeresők:
Mi alapján érdemes
választani? Olvassa el a
legjobb tippeket

Szabadon felhasználható kölcsönt
szeretne? Igényelje a Cofidis-től!
http://www.cofidis.hu

Nyerd meg a 200 db Activia fitt kosár
egyikét!
http://fittkosar.activia.hu

Gazdagon felszerelt limuzin: Citroën C-
Elysée Sélection már 3 380 000 Ft-tól!
www.citroen.hu
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TOVÁBBI ITTHON

Az Origo beszámolt arról, hogy a főváros idei költségvetésébe már

nem tervezi be a városhatáron
túlnyúló busz- és HÉV-vonalak
biztosítását, amely 26 településen
élő 350 ezer embert érint.

 Ha az átadás-átvétel csúszna, addig a főváros megelőlegezi a
pénzt, de behajtja az államon.
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Nem akarja bántani az öregeket

Tarlós István a közgyűlési vitában közölte, hogy az ügyben
folynak az egyeztetések, Orbán Viktor miniszterelnök és Seszták
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter pozitívan áll a kérdéshez.
Decemberben pedig elvben megállapodtak, az átadás-átvétel
részleteiről azonban még folynak az egyeztetések.

A Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is lemondott az agglomerációs közlekedés
biztosításáról
Forrás: MTI/Máthé Zoltán
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EZ ÉRDEKELNI FOGJA

Köztisztviselő? Jobban jár, ha
önként felmond

Látta valaki Bödecs Rebekát?

Titok, mennyiért indított újabb
kampányt a kormány

0Tweet

A főpolgármester megjegyezte, Budapest nettó befizetője a
költségvetésnek, és kevesebbet kap vissza, mint megilletné.
Miután felvetette a nyugdíjas kedvezmény csökkentésének
kérdését, ám az állam elzárkózott tőle, Tarlós jelezte: nem akarja
elvenni a 65 év felettiek ingyenes utazását, de szeretné, ha ennek
költségét valaki kifizetné.

Vitézy Dávidnak sem tetszik

A BKK volt vezérigazgatója, Vitézy Dávid Facebook-posztban
reagált a döntésre. Úgy fogalmazott: az agglomerációs közlekedés
átvétele

többe kerül majd az államnak, többe
kerül a fővárosnak és rosszabb lesz
az utasoknak.

Ritkábban közlekedő járatokra, rosszabb szolgáltatásra számít az
integrált közlekedési rendszer szétszedésétől.

KAPCSOLÓDÓ CIKK

A HÉV-vonalakat a tervek szerint az állam a MÁV-ra bízná
Forrás: MTI/Jászai Csaba

Így szakít a főváros az állammal: 350 ezer embert érint

TARLÓS ISTVÁN, AGGLOMERÁCIÓ, ORBÁN-KORMÁNY, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS,
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AJÁNLAT

Tippeljen, hány új metrót
terveznek az olimpiára!

Német, muzulmán,
katonanő, és megmondja

Ezért ijesztő egyeseknek a
csok

Tudták, hogy az iraki
háború oka hazugság

Újabb pofont kaphat a
kereskedelem

Alkotmánysértéssel
vádolják Merkelt
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Origo BiztosításOrigo Biztosítás

Védje autóját CASCO-val
Kalkuláljon és kösse meg CASCO

biztosítását!
h i r d e t é s

AEG, Electrolux ZANUSSI
elöltöltős és felültöltős mosógépek

ORSZÁGOS házhozszállítással a
markabolt.hu-tól!
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AEG szárítógépek
termékbemutató videókkal és ORSZÁGOS

házhozszállítással! Rendelj online a
markabolt.hu-tól!
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Az Origo kiadója az Origo Zrt.
Minden jog fenntartva

Írjon nekünk Hírlevél

Platformok Címkék

Archívum Hirdessen!

Kövessen minket!

Impresszum  Adatkezelési szabályzat  Médiaajánlat

HRENKO Online Marketing Inspirációk:
Ingyenes workshop cégvezetőknek 02. 11-
én a Google Groundon!

üzletrész direkt
hirdetés

Komplett e-cigaretta készletek! MOST
ajándékba adunk 30 ml liquidet akciós e-
cigarettádhoz!

üzletrész direkt
hirdetés

Elég, ha tudod, hogy izzadnak, érezned
nem kell!

üzletrész direkt
hirdetés
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