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Az Országgyűlés
Ifjúsági, szociális és. csaíádűgyi

bizottsága

C}rszággyúiés hivatala

Irományszám : 1'1 f-M (J~6 3

Érkezett : 2008 DEC 0 4.
Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Asszony t

A Magyar Köztársaság 2009 . évi költségvetéséről szóló T/0571 . számú törvéxryjavaslathoz — a Házszabál y
94. §-ában, 1{}2 . §-a (1) bekezdéscbcn és 121 . §-a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően — az Ifjúsági,
szociális és családügyi bizottság az alábbi

módosító jttvaslcrto t

terjeszti elő .

1 . A törvényjavaslat 2009 . évi költségvctcsi eliíirányTatainak - a túloldali részletezés szerinti —
módosítását javasolom :

'08 12/04 08 :07

	

Tg/Rg NO . 7518

	

P01



2
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Indokolá s

A nemzeti drogstratégiában foglalt célok irányába történő haladás egyik alapfeltétele, hogy a kábítószer-

probléma keEelésére fordítandó költségvetésí forrásokat szinten tartsuk . A múlt héten elfogadott indítvány
alapján ezt biztosítattuk.

Emellett Magyarországon élő fiatalok számára egyre nagyobb hangsúlyt kell fcktetui a dre7glrrevcnciára,

az AIDS megelőzésre. Ebben nekünk ifjúságpolitikával foglalkozó képviselőknek is felellísségünk van.
Eppen azért fontosnak tartjuk, hogy, a megelőzés mellett az AIDS-, és szexuális felvilágosításra is több
figyelmet fordítsunk, figyelembe véve az Európai tendenciákat és gyakorlatokat .

Budapest, 2008 . december 3 .
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