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Országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . Emberi Erő források Minisztérium a

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladato k

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatás a

ifjúsági központ létrehozása„Pláza” 0 0
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XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

1 Célelőirányzatok

2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1690,0 1690,0 8000 8000 1610,0 160.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelő rányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolá s

A "Pláza" csillogása vonzza a fiatalokat . A különféle szolgáltatásai csábítóan hatnak a kereskedelmi

televíziók által fertőzött, lezüllesztett, főleg tizenéves korosztályra. Ezt ellensúlyozhatja a

bevásárlóközpontokban működtetve egy olyan "Ifjúsági Központ", amely magyar értékeket közvetít

azoknak a „plázalátogatóknak” akik szabadidejük nagy részét ott töltik . Ezáltal helyben megtalálják a

különböző programok segítségével az értelmes kulturális időtöltést.

Elsősorban célja a gyerekek, tanulók, a fiatalok részére figyelemfelhívó kezdeményezésekkel rámutatni ;

az egészséges életmód, a mindennapi testmozgás, az általános emberi és a magyar értékek fontosságára .

Mindehhez segítségül lehetnek az el őadások, konferenciák, vita- és irodalmi estek lebonyolítása .

Játékfilmek, dokumentumfilmek vetítése, táncházak megtartása, néptánc oktatás . Továbbá kárpát-

medencei kirándulások szervezése . Mindemellett az Ifjúsági Központ folyamatosan fenntartja a

kapcsolatot az elcsatolt területeken működő civil szervezetekkel, egyházakkal, iskolákkal, kulturáli s
központokkal, ami által testvéri közeledés valósulna meg a „csonkaországban” és az elcsatolt területeke n

élő fiatalok között .

Tudomásom szerint a társadalom jövője a mában épül, ezért egyetlen kormányzat sem működhet jól

gyermek-és ifjúságpolitikai elképzelések nélkül . A Nemzeti Együttműködés Programjának az egyik

alapvetése, hogy a gyermek- és ifjúságpolitikában kiemelt szerepe jusson a teljes emberré nevelésnek .
Módosító javaslatom célja, hogy a globalizált világ fogyasztói társadalmaiban létrejött rendszereket

kihasználva, próbáljuk eljuttatni a fiatalok felé az egyetemes emberi és magyar értékeket. Amihez

tökéletes eszköz lenne a "plázákban" működtetett Ifjúsági központ .

2013. október 30 .

áth Zsolt

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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