A képviselők és tisztségviselők egyéni vállalásai:
1. A képviselő a választási szerződésben rögzített célok
következetes megvalósításáért köteles cselekedni. Amennyiben munkásságával ezek megvalósulását nem támogatja,
a kitűzött határidőket érdemben nem tartja, önként aláveti
magát, az ellene, mint csalás bűntettének elkövetőjével
szemben induló eljárásnak. Ezzel kapcsolatosan mentelmi
jogáról itt előzetesen lemond. Továbbá felhatalmazza az őt
indító szervezetet arra, hogy a nevében eljárjon a mentelmi
jogával kapcsolatos minden nemű nyilatkozat tételre, eljárás indítására.
2. Bűncselekmény, szabálytalanság, visszaélés vagy mulasztás esetén, az érintett tisztségviselő az általa okozott kárnak
megfelelő háromszoros értéket köteles megtéríteni, melyért
teljes magán vagyonával felel.
Tudomásul veszi, hogy a kártérítési felelőssége kiterjeszthető az érintett egyéb személyekre is, így családtagokra,
ismerősökre és más megbízott személyekre.
3. Mandátumaik időtartama alatt minden tisztségviselőnek
és képviselőnek, valamint családtagjainak, évente
kötelezően kiemelt vagyon átvizsgáláson szükséges részt

vennie, melyet a civil szervezetek által jelölt szakértők (elektronikus) népszavazás útján választalak ki erre a célra, és a
vizsgálat csak nyilvánosan történhet.
4. A képviselő tudomásul veszi, hogy havi javadalmazása
nem lehet több mit a magyarországi mindenkori átlagbér
kétszerese. A szolgálatának közvetlen ellátásával kapcsolatosan felmerülő valós költségeinek megtérítése megilleti.
Ezen változtatni csak népszavazás útján 3/4-es támogatással
lehet.
5. A képviselő kötelezi magát, hogy megválasztása esetén
együttműködést alakít ki, azon képviselő társaival, akik
ugyanezen vállalások mentén végzik munkájukat, és ezt
választási szerződéseikben rögzítették.
6. A tisztségviselők és képviselők vállalják, hogy az útmutatók és a bölcsek tanácsa által meghatározott útmutatások
alapján végzik szolgálataikat, melyeknek célja, az igazságra,
alkalmasságra, mértéktartásra és példamutatásra épülő,
biztonságos és szeretet alapú, tudatosan jóléti társadalom
megteremtése Magyarországon, a 2018 -as esztendőben
elindítva ezen folyamatot.

A kötelezően megvalósításra kerülő intézkedések:
1. A tisztségviselők és a képviselők kötelezettséget vállalnak
Magyarország határainak, és az itt, jogszerűen élők élettereinek és létfeltételeinek védelmére. Különös hangsúlyt
fektetve a lakosság etnikai összetételét befolyásoló, spekulatív jellegű migrációra, a gazdasági bevándorlásra, és a
bujtatott élettér foglalás jellegű betelepítések folyamatainak
meggátolására.
2. Az ÁFA (Általános forgalmi adó) 9 %- ra csökkentése,
majd az átalakulást követően teljes megszüntetése ezen
adófajtának. Ez azonnali nagymértékű árcsökkenést valósít
meg minden Magyarországon élő ember életében.
3. Az értékteremtő tevékenységet végzők érdekében,
hogy az általuk megteremtett javak elsődlegesen őket és
környezetüket szolgálják, az adó csökkentése 10 %-ra, mely
bevétel alapú és minden egyéb járulékot és közterhet tartalmaz.
4. Minden hitel és finanszírozási forma vitás eseteinek
felfüggesztő zárolása meghatározatlan időre. Az átalakulást
követően független szakértők hoznak döntést abban, hogy
milyen módon kerülnek igazságosan rendezésre ezen
állapotok. A zárolás időtartama alatt az ügyfeleket nem
lehet zaklatni, ezen ügyekből kifolyólag nem lehet végrehajtást és kilakoltatást eszközölni. Ugyan ez vonatkozik az
adóhatóság, vagy más szolgáltató által elindított, bármelyik
érintett fél által vitatott ügyekre is. (30 napon belül)
5. A valós és hiteles információk eljuttatásán alapuló média
biztosítása. Az emberek fejlődését és létérzését segítő jellegű köztájékoztatás rendszerének megteremtése és fenntartása.
6. Emberközpontú, az emberek érdekeit szolgáló hivatali és
szolgáltatási rendszer megteremtése és fenntartása.

7. A tisztségviselők és a képviselők kötelezettséget vállalnak Magyarország alkotmányos válsághelyzetének
rendezésére, és jogállamiságának legrövidebb időn belüli
helyreállítására.
8. Az alkotmányos jogállamiság helyreállítását követően, a
Magyarországon képződő értékeknek az itt jogszerűen élő
állampolgárok érdekeit szükséges szolgálnia. Ezen értékekből, alanyi jogú értékjuttatás rendszerének megteremtése, s
rendszeres eljuttatása a kötelezettségeiket teljesítőknek.
9. Az egészségügyi rendszer embert szolgáló módon való
átalakítása, mely megelőzés alapú, és a test, lélek, szellem
egységének szemlélete által vezérelt.
10. A nevelési és Oktatási rendszer átformálása, mely érintettek alkalmasságának, érdeklődési köreiknek megfelelően,
a fejlettségi szintjükhöz mérten és ütemben valósítja meg
a képzést. Gyakorlati értékű, alkalmazható tudást biztosít,
és a végzetteket ösztönzi a megszerzett tudásuk Magyarországon történő hasznosítására.
11. A közüzemi szolgáltatások rendszerének átalakítása
fogyasztóbarát szemléletűvé.
A számlázás és a felhasznált mennyiségek átláthatóságának
biztosítása, és a jelenlegi kiszolgáltatott fogyasztói helyzet
megszűntetése.
12. A bizonyítottan népesség és emberiségellenes
bűncselekmények kivizsgálása és feltárása, ezen folyamatok
és hatások, valamint titkosításainak megszűntetése.

„Jól csak a szívével lát az ember.”

Ébredj Magyar!

www.magyarebredesszervezet.org
Tisztelt felelősen gondolkozó embertársunk!
Igérgetés helyett
számonkérhető választási szerződésben vállalunk!!!
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Országhatáraink és életfeltételeink nyílt és burkolt veszélyeztetése elleni védelmét!
Tudatos, egészséges életfeltételeket, gondoskodó szociális védelmet!
Magyarországon is nyugat európai szintű bérezést!
Teljes kártalanítást, a pénzintézeti, adóhatósági és más hivatali rendszer általi
károkozásokra! Ezen ügyek végrehajtásának azonnali leállítása.
Emberközpontú hatékony egészségügyet és Oktatási rendszert!
10%-os adót, mely bevételalapú és minden járulékot tartalmaz és 9%-os Áfát!
Magyarország alkotmányos válsághelyzetének megszüntetését, jogállamiságának
legrövidebb időn belüli helyreállítását!
Alkalmasság, példamutatás és szakértelem alapján működő országvezetést és teljes
működési rendszerváltást! A Magyarországon jogszerűen élők érdekeit szolgáló
döntéseket!
Pontos elszámolást és elszámoltatást!
Igazság és valóság által vezérelt független Médiát!
Igazságalapú, független jogszolgáltatás biztosítása.

Igazság vagy gazság? Te választasz!
Rajtunk áll, hogy melyiket teremtjük meg!
Ne feledd, a szavazófülkében csak Te leszel és a lelkiismereted!
A vállalásokat tett képviselőjelölt az Ön körzetében:

Vidd hírét az igazaknak!

A vállalások rendszerének teljes tartalma a túloldalon olvasható!

