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I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ismertetése

Magynország Alaptöľvénye kimondją hogy MagyarorszÍtg védi a hárasságintézményét mint ferľr
és nő közitt, önkéntes e|hatźrozźs a|apjátn létľejött életközösségeq valamint a családot mint a nemznt
fennmaradĺĺsánaka|apjáú. A családi kapcsolat a|apjaaházassáę, illetve a szülő-gyermek viszony.

20l0.bęn a koľmĺány családbaľát fordulatot hajtott végre. Visszaadt.rák a magyar családok
szźtmfua a csďádalapitás, aháuasság és a gyermekvállďás becsiĺletét, anyagi és tĺáľsadalmi
elismeľtségét.

A családok védelĺnéről szćićl20|l. évi CCXI. törvény szerint a család létrejöttének biztos a|apja a
házassátg amely az egymás szeretetén és tiszteletén alapuló életközösség, ezért az mindenkor megkii-
lönböztetett megbecsiilést érdemel. A családok védelme és a családok jólétének eľősítése a tiirvény
szerint az öĺlkormány zatok feladata is.

Budapest Fővĺáľos VItr. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat(atovźbbiakban: onkoľmányzaQ elköte-
|ez'ett a családot így a házasság intézĺľrényének támogatźlsában. Ezert az onkoľmĺányzat azon je-
ryespĺírok részśre, amelyek (legalább egyik tagja vonatkoásában) a vltr. kerĹiletben lakóhellyel
vagy lalrtózkođási hellyel rendelkeznek és Józsefuĺárosban jelentik be hĺázasságkötési szandékukat'
egy ajrándékcsomagot kívrán nyujtani.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgĺíľmesteľ

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2016. október 06. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a hĺízasságkötés előtt állĺó páľok megajándékozásárĺó| szólĺó ľendelet elfogadá.
sáľa

A napirendet nyílt tilésen kell tĺárgyalni, ahatźtozat és a rendelet e|fogadásához minősített szavazat-
többség szükséges.
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Embeľí ErőfoľnĹs Bizottság véleményezi x
Hatfu ozati jav aslat a bizottsét9 szźtmár a:

A VĺárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőfomís Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteqesztes megtĺárgyalását.



Az ajźndékcsomag szimbolikus jelentésií, mellyel az Önkormányzat cé|ja, hory kifejez'ze a hźzas.
ságnak, mint társadalmi és jogi intézménynek a kiemelt értékteremtő, összetartó szerepét, emellett
segítséget nyújtson a jegyeseknek ahálzassźlgra való felkésziilésben és esktivői előkésziiletekben.

II. A beteľjesztés indoka

A rendeletalkoüás a Képviselö-testiilet át nem ruházhatő hatáskörébe tartozik.

m. A döntés célja' pénzügyi hatĺísa

A döntes cé|ja aházassáry intéznrényének támogatrása a házasulandó jegyesek megajándékozása út-
ján, akifejezetten részĹikre iisszeállított szimbolikus ajándékcsomaggal.

Az előterjesztés mellékleteként beterjesztett rendelet a következő évek költségvetésére haüíssal van,
e7śrt e|ĺĺzetes kötelezettségvállalás szükséges önként vźů|a|t feladatként, határozzt|an időre, évente
1.000,0 e Ft összegben.

fV. Jogszabályi köľnyezet

MaryarorszĘ Alapttirvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontia éľt.e|ĺnében a helyl önkoľmányzat a
heýi köztiryek intézese kiiľeben a törvény keretei köZjtt rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32. cikk Q)
bekezdése alapjan' feladatkörében eljarua a helyi önkormanyzat tiirvény által nem szabáiyozattheýi t.áľ.

sadalmi viszonyok rendezesére iinkormĺányzati rendeletet alkot. A Magĺarorszźęhelyi önkormźnyzztairő|
szn|ó 20||. évi CDoo(D(. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.$ (3) bekezdése alapján önkormányzati
döntést a képviselő-testiilet hozhat. Az Mötv. 42. s I. ponťa alapjĺán a rendeletalkoüás a Képviselő-
testiilet át nem ruházható hatáskörébe tartozk. Az Mi'tv. 50. $.a értelmében, a rendeletalkotáshoz minősĹ
teÍ'tszavazaÍtbbbségsziikséges.

Fentiek alapján kérem az a|átbbi hatfuozatijavaslat és az előterjesztés mellékletét képező rendelet
elfogadasát.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

a házasságkötés előtt álló párok megajándékozÁsáró| szóló önkormányzati rendelet hatźiyba lépésé-
vel a jeryescsomagokra önként vállalt feladatként 2017. évtć,| előzetes kötelezettséget vállal hatĺáro-

zat|an időľe évente l.000 e Ft iisszegben az önkormźnyzat saját bevételeinek terhére.

Felelős: polglírmesteľ
Hatráľidő: 20|7 . évi és az azt kiivető évek költségvetés készítése

A dłintés végľehajtásńtvĘző,szervezeti egysĘ: Pénzügyĺ tigyosztá|y, HaÚóságÍ firyosztály

Budapest, 2016. szsptember 27.

Tö'ľvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimán Edĺha
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosĺ onkormányzatKépvisel&testĺiletének

...12016. (.....) tinkoľmányzati ľendelete

a házasságktités előtt álló párok megajándékozĺsáľól

Budapest Főváros VItr. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete az Alaptöľvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatĺĺrozott eredeti jogalkotói hatískörében, valamint az A|aptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljrárva a következöket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. s A ľendelet cé|ja a háľĺasság intézrnényének támogatása a házassźryra |épő jegyesek
aj ándékcsomaggal történő me gaj ĺánd ékozásáv a|.

2. A rendelet hatá|ya

2. s E rendelet ľľrtát|ya a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefrárosi Önkormányzat (a továbbiakban:
onkoľmányzat) kőzigazgatźlsi területére terjed ki. E rendelet rendelkezéseit azon magyat
állampolgĺáľokrą valamint nem magyar állampolgárokra ke|l alkalmazni, akik az alábbi eryüttes
feltételeknek megfelelnek :

a) a kiiliĺn jogszabályokban meghaĹározottak szerint Magyarország teriiletén
hĺázasságkiitésre j ogosultak,

b) hĺázasságkötési szándékukat a Józsefuárosi Polgĺłrmesteri Hivatal anyakönywezetője
előtt bejelentik és

c) a bejelentés iđőpontjában vagy a menyasszony vagy a vőlegény lakóhelye,
tartózkodási helye az onkormányzat közigazgatźtsi terĺiletén van és ezt a téný
érvényes okmányokk a| igazo|jáil<.

3. s A jegyescsomag természetbeni juttatĺás, amellyel az onkormányzat a 2. $-ban meghatiírozott

feltételeknek megfelelő j eryespárokat ajźndékozza meg,

3 . A j egyescsomag áúadása, tarta|ma

4. s A jegyescsomagot a hĺázasságkötési sándék bejelentésekor az anyakiinywezető adja áú a
jegyespár részére. Egy jegyespár egy jegyescsomagra jogosult.

5. $ Ajegyescsomag tartalma:
a) 1 dbdíszdoboą
b) tinkormĺányzatikiisziintő,
c) 1 db Dr. Baktay Ze|ka és Dr. Baktay Miklós pszichológusok: Jövőnk kö,nyve - Hrĺzasságra

hangolva címiĺ kiadványa vendégktinyv funkcióval,
d) 1 db eskiivöi munkafüzet,
e) 1 db gyűľíipáľna.

4. záIÍć, rendelkezesek

6. s (1) Eza rendelet20|6. október 10. napján |épbatźiyba.
(2) B rendelet rendelkezéseit a hatźiybalépését követően bejelentett hĺázasságkötési színdék
bej elentése esetén kell alkalmazni.

Budapest, 2016. október ....

Danada-Rimĺán Edina Dľ. Kocsis Máté
jesyzÍ| polgĺĺnnester
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Általáoo. indokolás

A rendelet-tervezet cé|jaaz első hźaassźryta lépő jegyesek megajándékozÁsa egy kifejezetten számukľa
összeállított ajrándékcsomagga|, amely azon tulmenően, hogy ö'römet szerez' egy naryon fontos

tíľsadalmi célkitüzés megvalósíüását is szolgá|ja.Ez pedig nem más, mint aházassáę intézĺnényének
támogatiĺsa.

Részletes ĺndokolás

I-3. $-hoz

A rende|et-tervezptezen szakaszaitarta|mazzźka rendelet célját és hatźiyźú.

4-5. $-hoz

A rendelet-tervezet ezen szakaszaiban meghatfuozálsra kerültek a jegyescsomag áttadásźnak feltételei,

illetve az ajźndékcsomag tarüalma.

6. $-hoz

Aszakaszhatźůybaléptetörendelkezésekettaĺta|maz.
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Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosĺ onkormányzatKépvĺsető-testĺĺletének

....12016. (.....) önkorm ányzati ľendelete

a hĺĺzasságkötés előtt álló párok megajándékozásáľól

A jogalkotásľól szóló 2010. évi Cxxx. törvény 17. $-a a|apjźn az e|őzetes hatásvizsgáIatta| a
jogszabály előkészítője felméri aszabźůyozźts várható ktivetkezményeit. A töľvény 17. $ (2) bekezdése
a|apján az e|ózetes hatiísvizsgálat keretében az a|átbbi tényezőkvizsgźiata sziikséges.

Tárcadalmi hatás: a háaasság fontos alapköve a családalapítiísnak, a stabilitásnak. A családnak
kĺilönleges szerepe van a trírsadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztiil
öri'kíti át éľtékeit, normáit, viselkedési szabáůyait, amit minden eszközze|tĺámogatni kell.

Gazdasági, ktiltségvetésĺ hatások aze|fogadott rendelet költségvetésifedezetet igényel.

Köľnyez,eti és egészségi következmények a rendeletben foglaltak végrehajtĺísanak közvetlen
egészségĺiryi, köľnyezetľe ryakorolt haĺísai nincsenek.

Adminisztľatív teľheket befolyrĺsoló haüĺs: a feladat a jelenlegi appanĺfussal ellátható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: tiirvény által nem szabáiyozott tlársadalmi viszonyok
tertiletén a szociális jellegÍĺ trámogaüísok körének bövítése.

A jogalkoúńs e|maľadásának váľható következményeĺ: a joga|kotĺís elmaradĺísának nincs mérhętő
következménye.

A jogszabály alkalmazĺĺsához szĺiksĘes személý, szeľvezeti, t'ńľryĺ és pénzĺiryi feltételek a
személyi, szsl:,łezeti, tźnsyi és pénzĺigyi feltételek rendelkezésľe állnak. Nem igényel ti'bblet feltételt
az eddigiekhez képest.
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