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elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő
között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget valamint a családot, mint a nemzet
fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.
A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény szerint a család létrejöttének biztos alapja a
házasság, amely az egymás szeretetén és tiszteletén alapuló életközösség, ezért az mindenkor
megkülönböztetett megbecsülést érdemel. A családok védelme és a családok jólétének erősítése a törvény
szerint az önkormányzatok feladata is.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) elkötelezett a
családok, így a házasság intézményének támogatásában. Ezért az önkormányzat azon jegyespárok
részére, akik Ferencvárosban jelentik be házasságkötési szándékukat, egy ajándékcsomagot kíván
nyújtani.
Az ajándékcsomag szimbolikus jelentésű, mellyel az Önkormányzat célja, hogy kifejezze a házasságnak,
mint társadalmi és jogi intézménynek a kiemelt értékteremtő, összetartó szerepét, emellett segítséget
nyújtson a jegyeseknek a házasságra való felkészülésben és az esküvői előkészületekben.
A döntés célja a házasság intézményének támogatása a házasulandó jegyesek megajándékozása
kifejezetten a részükre összeállított szimbolikus ajándékcsomaggal. Az előterjesztés mellékleteként
beterjesztett rendelet tervezet a következő évek költségvetésére is hatással van, ezért előzetes
kötelezettségvállalás szükséges önként vállalt feladatként, határozatlan időre, évente 2.000.000,- Ft
összegben.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontja értelmében valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati
rendeletet alkot. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 41.§ (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület hozhat. Az
Mötv. 42.§ 1. pontja alapján a rendeletalkotás a Képviselő- testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Az Mötv. 50. §-a értelmében, a rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.
A rendelet elfogadását követően, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása a Közszolgáltatási
Iroda feladatkörébe tartozik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntések
meghozatalára.
Mellékletek:
1. számú melléklet a …../2017. (…) rendelet
2. számú melléklet a rendelet indokolása
3. számú melléklet hatásvizsgálati lap
Budapest, 2017. január 11.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
„Útravaló” jegyescsomagról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében
tárgyalja meg és fogadja el.
Határidő: 2017. január 26.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Döntési javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint az „Útravaló” jegyescsomagról szóló …/2017. (…)
önkormányzati rendeletét.
Határidő: 2017. február 12.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző a kifüggesztésért
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1. számú melléklete
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) számú önkormányzati rendelete
az „Útravaló” jegyescsomagról
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§
A rendelet célja a házasság intézményének támogatása a házasságra lépő jegyesek ajándékcsomaggal
történő megajándékozásával.
2. A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki. E rendelet rendelkezéseit azon magyar állampolgárokra
valamint nem magyar állampolgárokra kell alkalmazni, akik az alábbi együttes feltételeknek
megfelelnek:
a) házasságkötési szándékukat a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője előtt
jelentik be,
b) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint házasságkötésre jogosultak.
3. §
A jegyescsomag természetbeni juttatás, amellyel az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelő jegyespárokat ajándékozza meg.
3. A jegyescsomag átadása, tartalma
4. §
A jegyescsomagot a házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető adja át a jegyespár
részére. Egy jegyespár egy jegyescsomagra jogosult.
5.§
A jegyescsomag tartalma:
a) 1 db díszdoboz,
b) önkormányzati köszöntő,
c) 1 db Dr. Baktay Zelka és Dr. Baktay Miklós pszichológusok: Jövőnk könyve - Házasságra hangolva
című kiadványa vendégkönyv funkcióval,
d) 1 db esküvői munkafüzet,
e) 1 db gyűrűpárna.
4. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 12. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett házasságkötési szándék esetén kell
alkalmazni.
Budapest, 2017.

dr. Bácskai János
polgármester

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző
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2. számú melléklete
Általános indokolás
A rendelet-tervezet célja az első házasságra lépő jegyesek megajándékozása egy kifejezetten számukra
összeállított ajándékcsomaggal, amely azon túlmenően, hogy örömet szerez egy nagyon fontos társadalmi
célkitűzés megvalósítását is szolgálja. Ez pedig nem más, mint a házasság intézményének támogatása.
A rendelet tervezet részletes indokolása

1-3.§-hoz
A rendelet-tervezet e szakaszai tartalmazzák a rendelet célját és hatályát.
4-5.§-hoz
A rendelet-tervezet e szakaszaiban meghatározásra kerültek a jegyescsomag átadásának feltételei, illetve
az ajándékcsomag tartalma.
6.§-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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3. számú melléklete
HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) számú önkormányzati rendelete
az „Útravaló” jegyescsomagról
1. Társadalmi hatások
A házasság fontos alapköve a családalapításnak, a stabilitásnak. A családnak különleges szerepe van a
társadalmi viszonyok újratermelésében, hiszen generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit,
viselkedési szabályait.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
Az elfogadott rendelet költségvetési fedezetet igényel.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve
következménye nincs.

egészségügyi

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet módosításával az adminisztráció minimálisan emelkedik, de a jelenlegi apparátussal ellátható.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok területén az önkormányzat által önként vállalt
támogatások körének bővítése. A jogalkotás elmaradásának nincs mérhető következménye.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak. A pénzügyi
feltételeket az önkormányzat költségvetésében szükséges biztosítani.
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