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HATÁROZAT
Tárgy:  Véleménynyilvánítás az új Alkotmány előkészítésével kapcsolatban

Szerencs  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  előterjesztését
megtárgyalva az új Alkotmány előkészítésével kapcsolatban a kérdőíven szereplő 12 kérdésre
az alábbiak szerint alakította ki véleményét: 

1.) Vannak, akik szerint az új magyar alkotmánynak csak az állampolgárok jogait 
kellene deklarálnia, kötelezettségeket nem. Mások szerint a jogok biztosítása mellett a
legfontosabb,  a  közösség  iránti  felelősségünket  kifejező  állampolgári
kötelezettségeknek (munka, tanulás, honvédelem, környezetünk védelme) is helyt kell
adni a dokumentumban. Ön mit gondol?

  2. Az új magyar alkotmánynak a jogok mellett az állampolgári kötelezettségekre
is ki kell terjednie. 

2.) Vannak,  akik  azt  javasolják,  hogy az  új  magyar  alkotmánynak  korlátoznia  kell  az
állam  mindenkori  eladósodásának  mértékét,  ezzel  is  felelősséget  vállalva  a  jövő
nemzedékekért.  Mások  szerint  az  alkotmánynak  nem  szükséges  ilyen  garanciát
tartalmaznia. Ön mit gondol?

 2. Az új magyar alkotmány határozzon meg egy maximális szintet, amely fölé az
államadósság  nem  emelkedhet,  azonban  engedélyezzen  kivételt  gazdasági
krízishelyzet esetén a mindenkori kormányok számára.

3.) Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány olyan közös értékeket is
vegyen védelem alá, mint a család, a rend, az otthon, a munka, az egészség. Mások
szerint ez nem szükséges. Ön mit gondol?

 1.  Az  új  magyar  alkotmány  az  emberi  jogok  védelme  mellett  törekedjen  a
közösen elfogadott  társadalmi  értékek (munka,  otthon,  család,  rend,  egészség)
védelmére.

4.) Vannak, akik azt javasolják, hogy azok a szülők, akik kiskorú gyermeket nevelnek, az
új  magyar  alkotmány  értelmében  valamilyen  módon  gyakorolhassák  gyermekük
szavazati jogát. Ön mit gondol?

 3. Az új magyar alkotmány szerint ne gyakorolhassanak további szavazati jogot a
kiskorú gyermeket nevelő szülők vagy családok.
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5.) Vannak,  akik  azt  javasolják,  hogy  az  új  magyar  alkotmány  ne  engedélyezze  a
mindenkori kormányok számára, hogy megadóztathassák a gyermeknevelés költségeit
(azaz,  a  gyermeknevelés  költségeit  ismerje  el  a  mindenkori  adórendszer).  Mások
szerint  erre  nincs  szükség,  a  mindenkori  kormányok  számára  meg  kell  hagyni  e
költségek megadóztatásának jogát is. Ön mit gondol?

 1. Az új magyar alkotmány ne engedélyezze a mindenkori kormányok számára,
hogy megadóztathassák a gyermeknevelés költségeit.

6.) Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány vállaljon kötelezettséget a
jövő nemzedékek iránt. Mások szerint nem szükséges az ilyen kötelezettségvállalás.
Ön mit gondol?

 1.  Az  új  magyar  alkotmány  tartalmazzon  kötelezettségvállalást  a  jövő
nemzedékek iránt.

7.) Vannak, akik azt javasolják, hogy az új magyar alkotmány közbeszerzésben való 
részvételt,  illetve,  állami  támogatást  csak olyan gazdasági  társaság  számára  tegyen
lehetővé, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. Ön mit gondol?

 1. Az új magyar alkotmány csak olyan gazdasági társaságok számára biztosítsa
állami  támogatás  lehetőségét,  illetőleg  a  közbeszerzési  lehetőségeket,  amelyek
tulajdonosi  szerkezete  teljességében  feltárható,  illetve  valamennyi  tulajdonos
egyértelműen, kétséget kizárható módon azonosítható.

8.) Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya fejezze ki a határon túl
élő magyarsággal való nemzeti összetartozás értékét, mások szerint erre nincs szükség.
Ön mit gondol?

 1. Az új magyar alkotmány fejezze ki a határon túl élő magyarokkal való nemzeti
összetartozás értékét és kötelezze a mindenkori kormányt ezen érték védelmére.

9.) Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya védje a Kárpát-
medence  természeti  sokféleségét,  a  csak  itt  honos  állat-  és  növényfajokat,  a
hungarikumokat. Ön mit gondol?

 1.  Az  új  magyar  alkotmány  helyezze  védelem  alá  mind  a  természeti
környezetben, mind a hagyományos állat-  és növénytermesztésben fennmaradt
fajokat.

10.) Vannak, akik azt gondolják, hogy az új alkotmánynak védenie kell a nemzeti 
vagyont,  különös tekintettel  a termőföldet  és a vízkészletet.  Mások ezt  nem tartják
fontosnak. Ön mit gondol?

 1. Az új magyar alkotmány helyezze védelem alá a nemzeti vagyont.
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11.) Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya tegye lehetővé a 
bíróságok számára a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását a kiemelt
súlyosságú bűncselekmények esetében. Ön mit gondol?

 1.  Az  új  magyar  alkotmány  tegye  lehetővé  a  bíróságok  számára  a  tényleges
életfogytiglani  szabadságvesztés  kiszabását  a  kiemelt  súlyosságú
bűncselekmények esetében.

12.) Vannak, akik azt javasolják, hogy Magyarország új alkotmánya büntetés terhe 
mellett  tegye  kötelezővé  a  megjelenést  annak,  akinek  az  Országgyűlés  valamelyik
vizsgálóbizottsága meghallgatásra idézést küld. Ön mit gondol?

 1. Az új magyar alkotmány büntetés terhe mellett tegye kötelezővé a megjelenést
annak,  akinek  az  Országgyűlés  valamelyik  vizsgálóbizottsága  meghallgatásra
idézést küld.

K.m.f.

(Dr. Ináncsi Tünde sk.)  (Koncz Ferenc sk.)
                                jegyző                                                               polgármester                      

(Nyiri Tibor sk.) 
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: 
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