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Budapest Főváľos VIII. kerůilet Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének
2512016. (x.07.) łinkormányzati rendelete
a házasságktités előtt á|lĺó

áľo k m e gaj

p

nd ékozás á ró

á

l

Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkormanyzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáĺozott eredeti jogalkotói hatáskĺirében,
valamint az Alaptĺĺrvény32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatköľében eljarva a
kovetkezőket rendeli el:
1.

1.

sA
aj

rendelet cé|ja a házassźą intézmény.énektámogatása

a

hźnasságra lépő jegyesek

andékcsomaggal tĺjľténőmegaj andékozásáv'al.
2.

2.

A rendelet célja

A ľendelethatá|ya

sE

rendelet hatźiya a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkotmźnyzat (a
továbbiakban: onkormányzat) kozigqzgatási teriiletéľe terjed ki. E ľendelet rendelkezéseit
azonmagyar állampolgároka, valamint nem magyar źi|ampo|gźtrokĺakell alkalmazni, akik
az alźlbbi e gyütte s feltéte eknek me gfelelnek
a) a külön jogszabáIyokban meghatározottak szeľint Magyarors zág teru|etén
:

1

hazasságkotésre

j

ogosultak,

b) házasságkotési szandékukat a

Józsefuáľosi

Polgármesteri Hivatal

aľryakonyw ezetője előtt bejelentik és
bejelentés időpontjában vagy a menyasszoÍLy vagy a vőlegény lakóhelye,
tartőzkodási helye az onkoľmányzatkozigazgatási területén van és ezt a téný
érvényesokmányokkal igazo\ák.

c) a

3.

$A

jegyescsomag természetbeni juttatás, amellyel

me ghatár o zott feltétel ekn ek me gfel elő

je

az onkoľmĺínyzata 2.

$-ban

gye spáro kat aj źnđéko
zza me g.

3. A jegyescsomag źńadása' taľtalma

4.

$ A jegyescsomagot a házasságk<itési szándék bejelentésekor az arryakonyvvezető ađjaźi a
jegyespár részére.Egy jegyespĺĺregy jegyescsomagÍa jogosult.

5. $ A jegyescsomag tartalma:
a) i db díszdoboz,

b)
c)

d)
e)

onkormányzati köszöntő,

1 c]b Dr. Baktay Zę|ka és Dr' Raktay Miklós pszicholĺigusok: .Tövőnk kiinyve
Htnasságr a han golva című kiadványa vendé gkönyv fu nkcióval,
1 db esküvoi munkafüzet,

-

1 db gyúrűpárna.

4. Zarő rendelkezések

6. s (1) Ez a ľendelet201,6. októbeľ 10. napján |éphatáIyba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatá|yba|épésétkĺjvetően bejeleĺtett htzasságkötéSi
szándék bejelentése esetén kell alkalmazni.
Budapest, f0I6. október 6.
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INDoKoLÁS
Általános indokolás
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A rendelet céIjaaz első házasságra|épojegyesek megajándékozása egy kifejezetten számukra
összeállított ajándékcsomaggal, amely azon tu|menően, hogy örömet szerez, egy nagyon
fontos társadalmi célkitűzésmegvalósítását is szolgálja. Ez pedig nem más' mint a házassźą
iĺtézméĺyének
támogatása.
Részletes indoko|ás
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I-3. E-hoz

o rendelet ezen szakaszaitafialmazzák

",:::,;,,:u,,u,

A rendelet

u'hatáIyát.

ezen szakaszaiban meghatáĺozásra kerültek a jegyescsomag átadásáĺak feltételei,
illetve az ajźnďékcsomag tartalma.
6. $-hoz

A

szakasz hatá'|yba léptető rendelkezéseket taľtalmaz.

