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A képviselő-testtileti ülés időpontja:20|6. december l ..sz. napirenđ

Táľry: Javaslat a házassági évfoľdulót ĺinneplő házaspárok megajándékozásáľa

A napiľendet nyílt tilésen kell targyalni, a hataľozat e|fogadásőJnoz minősítętt szavazattobb-
ség szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság véleményezi x
Emberĺ Erőforľás Buottságvéleményezi x
Hatźr ozati j av as|at a bizottság szátmźr a:

A Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Eľőforľłís Bizottság javasolja a Kép.
viselő.testĺiletnek az előterj es ztés meglar gy a\ását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

Magyarorszźry A|aptilrvénye kimondją hogy Magyaĺorszétg védi a hźzasság iĺtézrnényét
mint feľfi és nő kozott, önkéntes e|határozźs a|apján létľeji'tt életköziisséget, valamint a csa-
ládot mint anemzet fennmaľađásanak alapját. A családi kapcsolat alapjaahźuasság, illetve a
szülő-gyeľmek viszony.

A hazasság, mint a taľsadalmi viszonyok alappillére és az egyiittélés legalapvetőbb kerete,
érték, amely életre szóló fennállásanak tlímogatĺĺsa kiemelkedő feladat. A hazasság minde-
mellett az é|etnek éĺtelmet adó olyan kötelék, amely időtálló és geneľációkon átívelő kap.
csolat. Az a hazasság, amely a taľtós és szilĺĺrd csďád alapítrísĺínak szźndékźtval jön létľe,
minden nemzedék szálmźrapéldaéľtékű és követendő minta.

Bar a válrások számla folyamatosan ntivekszik, ez mégsem jelenti azt, hogy a hazasság in.
tézménye elavult lenne. A hĺŁasság fontos szerepet tölt be a mđ világban is, stabilitasunk
megteľemtésének ďapvető közege lehet.
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Kutatások tźlmasztják a|á'hogy ahźzasságban élők stabilitasą kiegyensrilyozottsźrya, źita|á-
nos szubjektív jóléte nagyobb, mint a magányosan élőké.

A stabil és kiegyenstilyozott kapcsolatban élők szźtmźtra a házassági évfordulók eljövetele
olyan esemény, amely minden évbęn kiemelkedő szercpet tölt be aházaspźrok életében, a
legtöbb kulturában pedig hagyomĺínnyal bír.

Bráĺ minden egyes hazassági évforduló tinnep, mégis van köztĹik néhany nevezetes, kiemelt
jubileum, amelyek alkalmasak arra, hogy amźlt meglévő köteléket tovább erősítsék és a pá.
rok újbólköszönetet mondhassanak egymasnakaz egyiitt töltött szép évekéĺt.F;zeket a meg-
hitt pillanatokat szeretné az onkoľmźnyzat még emlékezetesebbé telln azźůta|, hogy hoz.zá-
jaru| az alábbi jubileumi évfordulók méltóbb megtinnepléséhez.

Tekintettel etre) az onkormĺĺnyzat azon hazaspaľok tészére, akik Józsefuĺírosban kt'tötték
meg hazasságukat és legalább az egyik fel vI[. keľĹileti lakóhellyel rendelkezik' a 25,
(ezĹistlakodalom), a 30. (gyiingylakodďom), a 40. (rubinlakodalom), az 50. (aľanylakoda.
lom), a 60. évforduló (gyémĺántlakodalom) , a 70, (kegyelmi lakodalom) , a 75. (koronaékszer
lakodalom) hazassági évforduló alkalmából ajríndékcsomagot kívĺán nyujtani.

Azajánđékcsomag egy szíllházjegy utalvĺíný és egy iidviizlő |apottafia|maz.

Az ajándékcsomag szimbolikus jelentésű, mellyel az Önkormőnyzat célją hogy klfejezze a
hĺázasságnak, mint tarsadalmi és jogi intézménynek és annak hosszú tavú fennmaľadĺásanak a
kiemelt értékteremtő, összetaľt ő szerepét.

II. A beterjesztés indoka

^z 
nj önként vállďt feladattď kapcsolatos és annak költségeiľe vonatkozó döntés meghoza-

ta|ára a Képviselő-testÍilet j ogosult.

III. A dtintés célja' pénzüryi hatása

A döntés céIja ahazassĘ inténnéĺyének üámogatása ahźnaspaľok megajĺĺndékozása túján
2.000'- Ft lfő éľtékben.

Az ajandékcsomaggal évente előre láthatóan 50 pĺár keriilne megajánđékozasa. Az ajandék-
csomag varható költsége 4.000,- Ft lhazaspar.

A dtintés pénnlgyihatĺása: atźlmogatźlsra évente 200 ezer Ft biztosítasa szfüséges.

Javaslom ahźnaspźrok tamogatasara20|7.től évente hatźlrozat|an időre önként vállalt fela-
datként 2OO ezer Ft biztosítasźt e|őzetes kötelezettségvá||a|as keretében az onkormányzat
mÍiködési és közhatalmi bevételeinek terhére.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A MagyaľorszĄhelý ataiÍől szn|ő 20|l. évi CL)ooO(. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 10. $ (1)- Q)bekezdése alapjan a helyi önkoľmanyzat e||áltja a törvényben meghataľo-
zottkote|e7n és az źitala ĺinként vá||a|t feladat. és hatasköröket. A helyi önkotmźnyzat_ a
helyi képviselő-testiilet vagy a helyi népszavazźts döntésével . ĺinként vá||a|hatja minden
olyan helyi kiiztigy önálló megoldását, amelyet jogszabá|y nem utal mĺás szeľv kizĺĺľólagos
hataskörébe.

A Képviselő-testtilet dö,ntése az Mötv. 41.$ (3) bekezdésen és a l07. $-árr ďapul.

Fentiekalapjankéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadasát.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. azoĺhazasparcktészére' akik Józsefuaľosban kötötték meghźzasságukat és legalább az
egyik fél VIII. keľĹileti lakóhellyel rendelkezik, a25. (ezĹistlakodalom), a 30. (gyiingyla-
kodalom), a 40. (rubinlakodalom) , az 50. (aľany lakodalom), a 60. (gyémántlakodalom), a
70. ftegyelmi lakodalom)o a 75. ftoronaékszet lakodďom) hźzassźryí évfordulójuk alkal-
mából ajandékcsomagot nyujt 4.000,. Ft/pźn ĺisszegben és az ajźndékcsomagokra tinként
vállďt feladatként 20|7. évtől haüírozat|anidóre e|ozetes kötelezettséget vállal 200,0 e Ft
összegben az Önkoľm źnyzatműködési és közhatalmi bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 01.

2. fe|kén a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat a20|7. évi és az azt követő évek
ktiltségvetésének készítésekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a20t7. évi költségvetés és azaztkövető évek kiiltségvetése.

A döntés végľehajtásáúvégző szerlĺezetierység: Pénzüryĺ Üryosztály, Hatĺóságĺ tiryosztály

Budapest, 20|6. novembeľ 22.

Tö,rvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edĺna
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