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~g . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A jelenleg hatályos az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 6/2010. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet széles körben határozza meg a saját halottá nyilvánítás fogalomkörét, 
rendelkezik a jogszabály erejénél fogva, valamint a külön kezdeményezés alapján történő 
saját halottá nyilvánításróL A rendelet szerinti eljárás sok tekintetben bizonytalan, illetve 
logikailag ellentmondásos. 

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk továbbra is biztosítsa a magas szintű erkölcsi 
elismerést az Önkormányzat érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, illetve értékeket 
képviselő személyek részére, indokolt áttekinteni a saját halottá nyilvánítás eljárását, 
pontosítani szükséges az Önkormányzat által nyújtott hozzájárulás formáját, mértékét és az 
eljárás során a az egyes feladatokat, átruházott hatásköröket 

II. A végrehajtás feltételei 

A temetés költségeit a költségvetési rendeletben meghatározott képviselő-testületi 
tartalékkeret terhére kell biztosítani. 

III. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. mellékletben 
foglaltak szerint megalkotja az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 
önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. február 7. 

Dr. Sz Krisztián 
jegyző 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013. ( ...... )önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (l) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 
alkotja: 

1.§ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Polgármestere az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki 
halálakor 

a) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) tagja, illetve a Képviselő-testület bizottságának nem 
képviselő tagja volt, 

b) a Szent László-díj, a Kőbánya Díszpolgára cím vagy a Kőbányáért Díj birtokosa volt, 
c) legalább tíz éve a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat által fenntartott 

intézmény vezető beosztású tisztviselője volt, vagy 
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselője volt. 

2.§ 

A Képviselő-testület minősített többséggel az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja 
azt az elhunyt személyt, aki 

a) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére 
tekintettel arra méltó, illetve Kőbánya érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy 

b) halálakor legalább huszonöt éve az Önkormányzat foglalkoztatásában állt. 

3.§ 

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvállítást az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerint előterjesztés benyújtására jogosult 
személy kezdeményezheti. 

4.§ 

(l) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, valamint a kegyeleti feladatok 
ellátásáról - az eltemetésre köteles személy hozzájárulása esetén - a polgármester 
gondoskodik. 

(2) A polgármester az (l) bekezdésben foglalt feladatkörében 
a) megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket, 
b) gondoskodik a temetési beszéd, valamint a nekrológ elkészítéséről, illetve a 

sajtóközleménynek az Önkormányzat lapjában történő közzétételéről, továbbá 
c) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a gyászlobogó kihelyezéséről. 



5.§ 

(l) Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét bruttó 
négyszázezer forint összeghatárig viseli. Az Önkormányzat saját halottja temetésiköltségéta 
Képviselő-testület általános tartaléka terhére kell biztosítani. 

(2) Ha az elhunytat más is a saját halottjának tekinti, az Önkormányzat a költségek 
megegyezés szerinti részét viseli. Az elhunytat saját halottjának tekintő másik féllel a 
költségviselésről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 

6.§ 

A polgármester az átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a soron következő ülésén 
tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

7.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

8.§ 

Hatályát veszti az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 6/2010. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 



INDOKOLÁS 

A rendelettervezet l. §-a meghatározza a rendelet erejénél fogva saját halottá nyilvánítandó 
személyi kört. A mérlegelésre tekintet nélküli elismerés azon személyek esetében indokolt, 
akik elhalálozásuk időpontjában, illetve azt megelőzően folyamatosan jelentős ideig (legalább 
tíz évig) meghatározó szerepet töltöttek be az Önkormányzat működésében mint választott, 
illetve kinevezett vezető beosztású tisztségviselők. Szintén e körbe vonandók az 
Önkormányzat legmagasabb rangú kitüntetéseit viselő elhunyt személyek. 

A 2. § a saját halottá nyilvánítás mérlegelési jogkörbe tartozó eseteit határozza meg. E 
rugalmasabb szabályok lehetővé teszik a Képviselő-testület számára, hogy a jogszabály 
erejénél fogva saját halottá váló személyi körön túl a Kőbánya érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző, illetve a kiemelkedő kvalitásokkal rendelkező személyt, továbbá a 
különösen jelentős kőbányai közszolgálati életpályával bíró elhunyt személyt saját halottá 
nyilvánítsa. 

A rendelettervezet egyszerűsíti a saját halottá nyilvánítás kezdeményezésének szabályait: 
Tekintettel arra, hogy a saját halottá nyilvánítás képviselő-testületi határozattal történik, a 
jogosultságot a Szervezeti és Működési Szabályzat általános előterjesztői jogosultságához 
köti. 

Az 5. § a saját halottá nyilvánítással járó önkormányzati kiadások ésszerű keretek közé 
szorítását célozza. A bizonytalan körülíró szabályozás helyett pontosan meghatározza az 
Önkormányzat által viselt temetési költség felső határát. 


