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Nemzeti vagyon növelésének kötelezettsége
Minden ember ahhoz a kultúrkörnyezethez tartozik, amelyben született. Ez a kultúrkörnyezet
annak a nemzetnek a jegyeit közvetíti, amelynek az ember hitével és tudatával részévé válik.
Ez azt is jelenti, hogy a nemzet, mint szülő, nevelő, életteret adó erő meghatározza az
ember hovatartozását, kötelességei teljesítésének és jogai gyakorlásának helyét. Ezt
jelenti az, hogy „Itt élned, halnod kell!”.
Ebből adódik, hogy az embernek kötelessége annak a nemzetnek a lelki-, szellemi- és
anyagi vagyonát növelni, amelynek nemzeti vagyona őt életre keltette, nevelte, és amely
átöröklött tulajdonságaival alkalmassá vált az emberi életre.
Az ember kötelezettségei közül a legalapvetőbb és minden mást meghatározó az, hogy saját
érdekeit teljes felelősséggel képviselje, akár közvetlenül, akár megbízottján keresztül. Csak
ezzel tudja elérni, hogy megteremtődjék és állandósuljon az ember - és rajta keresztül a
teljes nemzet - harmóniája, aminek feltétele a lelki-, szellemi- és anyagi élettér.
Ezt kell elérni az önkormányzatisággal (és nem pártokkal) felépített képviseleti
rendszerrel, amely a nemzet teste két részének, a területnek és az embereknek az érdekeit
minden idegen érdek fölé helyezi.
Ez a rendszer tudja biztosítani, hogy minden ember felismerje a teremtéssel neki
adományozott küldetését és ennek teljesítésével - kötelezettségként - növelje az őt szülő,
nevelő és neki az életteret adó nemzet lelki-, szellemi- és anyagi vagyonát.

92. §
A települések önellátó tevékenysége
Az alapvető életföltételek biztosításával kapcsolatban a települések többirányú tevékenységet
folytatunk. Ezek közös alapja, hogy minden településen létre kell hozni a Települési Önellátó
Rendszert a Települési Önkormányzat irányítása alatt.
Az önellátás részei:
(1)

Egészségvédelem
Magyarország egészségvédelmi alapelve: a megelőzés eszközeit kell elsődlegesen
kialakítani. Betegség esetén előnyben kell részesíteni a természetes gyógymódokat,
valamint a homeopátiát és csak legvégső esetben kell a kemoterápiához és az operatív
beavatkozáshoz folyamodni. Minden egészségügyi szolgáltatás (így a gyógyászati
segédeszközök, gyógyszerek biztosítását is) állampolgári alapjogként térítésmentes.
Az egészségügyi rendszer a megyei- és települési elven szerveződő megelőző szűrések
és a teljesen szakosított, ingyenes gyógyítóhálózaton keresztül működik.

(2)

Táplálkozás
A táplálkozás alapja a természetes élelmiszer.
Ennek érdekében Magyarország
- a nem génmanipulált és természetes körülmények között nevelt állatok, és az így
termesztett növények termesztését, tartását,
- a feldolgozás nélküli, illetve a természetes úton tartósított állati- és növényi
termékek forgalmazását
engedélyezi és támogatja.
a./ A települések önellátása mindenek előtt a mindennapi (alapvető) élelmiszer
(kenyér, tej, tejtermék, hús, zöldség és gyümölcs) közvetlen forrásból történő
biztosítását jelenti.
b./ A fejlődésben lévő és tanulmányaikat folytató fiatalok, valamint a koruk és
egészségi állapotuk miatt keresőképtelen emberek térítésmentesen jutnak az
alapvető élelmiszerekhez.
c./ Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termékek ne legyenek egészségkárosító
hatásúak, minőségellenőrző laboratóriumot kell létrehozni és üzemeltetni
megyénként. Csak azokat az élelmiszereket lehet forgalmazni, amelyek
minősítését a megye saját laboratóriuma végezte.
d./ Ki kell alakítani és be kell vezetni egy minden befolyásolástól mentes, független
szabványrendszert, először az élelmiszerekre vonatkozóan.
e./ A növényi és állati szaporító-állomány alapját a hagyományos magyar fajták
jelentik.
f./ A termőtalaj természetes kémiai állapotát vissza kell állítása, majd meg kell őrizni
g./ Helyre kell állítani és fenn kell tartani az ökologikus egyensúly természetes
működését.
h./ A minőségellenőrző laboratóriumi vizsgálatoknak ki kell terjednie a települések
ivóvíz minőségének vizsgálatára is.

(3)

Közvédelem, közbiztonság
Magyarország összehangolja a területenként és településenként szervezett
bűnmegelőző csendőrség és a bűnüldöző rendőrség munkáját és biztosítja azok
működési feltételeit.
Magyarország területi, politikai sérthetetlenségét a honvédség biztosítja.

93. §
A Települési Önkormányzat érdekvédő tevékenysége
A települések érdekvédelmét az önkormányzatiság (szubszidiaritás) elvének megfelelően a
„Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők,
valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény
szerint, kötött mandátummal választott, döntéséért egyszemélyi felelősséggel tartozó
(1) Települési Önkormányzatot vezető Polgármester,
(2) az Országgyűlés alsó- és felsőházába kötött mandátummal választott képviselő
a./ a jogszabályalkotás döntéselőkészítő folyamatának teljesítésével,
b./ a döntés során a településen élő Szent Korona tagok kinyilvánított akaratának
megfelelően leadott szavazatával
végzi.

