
Farkas Gergely
Országgyűlési képviselő

',.?gyű lés Hivatalé

. . un«i E

Érkezeht : 2012 IJUN 2 9.

Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel ően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelésé t

javasolom:
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Indokolá s

2009-ben az Országgyűlés elfogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát, mely egy nagyon fontos tényez ője a
hazai ifjúságpolitikának és meghatározója a fiatalok érdekében tett lépéseknek . A NIS megában foglalja ,
hogy a kormány feladata, hogy kétévente elkészítse az ebb ő l levezethető cselekvési tervet . A 2010-11-es
cselekvési terve 2011 . december 31-én befejeződött, és sajnálatos módon azóta sem fogadta el a Kormány
az új, kétéves tervet . Reményeink szerint azonban ez hamarosan meg fog történni .

Ahhoz azonban, hogy ez a cselekvési terv megvalósításra kerüljön, elengedhetetlen, hogy a költségveté s
erre külön forrást biztosítson, csakúgy, mint tette azt például két évvel ezel őtt . Enélkül a költségvetési
forrás nélkül hiába fogadják el az új kétéves cselekvési tervet, gyakorlati megvalósítás nem fog ehhe z
társulni . Módosító javaslatunk tehát azt célozza meg, hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia új, kétéve s
cselekvési tervének megvalósításához mely a fiatalság érdekében várhatóan fontos programpontokat fo g
tartalmazni – legyen költségvetési forrás rendelve .

Budapest, 2012 . június

Farkas Gergely
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