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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
..../2010. (...) számú rendeletének 
megalkotására az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánítására, a 
többszörösen módosított 6/2001. 
(1.23.) számú rendelet hatályon kívül 
helyezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 2001 januárjában alkotott rendeletet a 
Képviselő-testület. A rendelet meghatározza azt a személyi kört, akiket a polgármester 
automatikusan nyilvánít, illetve akiket a képviselő-testület minősített többséggel nyilváníthat 
az önkormányzat saját halottjává. 
Jelen rendelet-tervezetet a javasolt személy, ül. a javaslatot tévő tekintetében is kibővíti a 
kört. Az utóbbi hónapok eseményeit is figyelembe véve kibővíti a Polgármester hatáskörét, 
ugyanakkor a civil szféra irányába is nagyobb mértékben javasolja a nyitást. 

Rendeletalkotási javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
.../2010. ( ) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat saját halottjává 
nyilvánításáról. 

Budapest, 2010. február 24. 
1 1 v , Veri iái Lajos 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

.../2010. (111.19.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a többször 
módosított - 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere a/ 
önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, ha az elhunyt személy: 

a.) a Képviselő-testület, valamint bizottságának tagja volt, 

b.) a Képviselő-testület által adományozott DÍSZPOLGÁRI CÍM viselője vagy a 
„KŐBÁNYÁÉRT,, díj tulajdonosa volt, 

c.) az Önkormányzat által fenntartott intézmény vagy a Polgármesteri Hivatal 
kinevezett vezetője volt, 

d.) a Képviselő-testület (Tanács) tagja, illetve a bizottság nem képviselő tagja volt, 

e.) az Önkormányzat (Tanács) közalkalmazottja vagy köztisztviselője, illetve 
közalkalmazottja, köztisztviselője (dolgozója) volt, 

f.) a helyi kisebbségi önkormányzat képviselője volt. 

2. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzói Kép\iselö-testQlete az 
Önkormányzat saját halott já\á n\il\állíthatja - minősített többséggel - a/t a s/eméKt, 
aki Kóbán> a érdekében kiemelkedő te\ ékenységet \ égzett. 

3.§ Az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítást kezdeményezhetik: 

a.) a Képviselő-testület tagjai, 

b.) munkáltatói jogkörben, közalkalmazott esetében az intézmény vezetője, 
köztisztviselő esetében a jegyző, 

c.) társadalmi szervezetek, 

d.) magánszemélyek, 

e.) a helyi kisebbségi önkormányzat képviselői. 

1 



4. § Az önkormányzat saját halottjának temetéséről, a kegyeleti feladatok ellátásáról a 
Szociális és Egészségügyi Főosztály és a Szervezési és Ügyviteli Főosztály gondoskodik. 

A Szociális és Egészségügyi Főosztály feladata: 

- a hozzátartozók igényének figyelembevételével - velük egyetértésben - megteszi, 
megszervezi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket, feladatokat. 

Szervezési és Ügyviteli Főosztály feladata: 

a) gondoskodik a temetési beszéd, valamint a nekrológ, a sajtóközlemény 
elkészítéséről és a Kőbányai Hírek c. lapban történő kiadásáról, 

b) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a gyászlobogó kihelyezéséről, 

c) amennyiben az elhunytat több szerv, szervezet tekinti saját halottjának, azokkal 
felveszi a kapcsolatot, 

d) a hozzátartozók egyetértésével részvétnyilatkozatot tesz közzé. 

5.§ (1) Az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat költségvetéséből 
a testületi tartalék terhére kell biztosítani (a mindenkori helyben szokásos I. osztályú temetés 
költségén). 

(2) Amennyiben az elhunytat más szerv, szervezet is saját halottjának nyilvánítja, úgy az 
Önkormányzat a temetési költség megállapodás szerinti részét viseli. 

(3) Amennyiben olyan személyt nyilvánít a Képviselő-testület az Önkormányzat saját 
halottjának, aki DÍSZPOLGÁRI CÍM viselésére jogosult volt, a temetési költségen felül a 
sírkő (síremlék) elkészítésének költségeihez maximum 300.000,-Ft-tal járul hozzá. 

6. § A polgármester a/ átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a soron követ ke/ő 
kép\ iselő-testülvti ülésen tájékoztatást ad. 

7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyben a 13/2009. 
(IV.17.) számú és a 22/2003. (IV.17.) számú rendelettel módosított 6/2001. (I. 23.) sz. 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

A kihirdetés napja: Budapest, 2010. március 19. 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Verbai Lajos 
polgármester 



BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

6/2001. (I. 23.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 
Egységes szerkezetben 2. 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a többször módosított - 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. §* Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat saját halottjává 
nyilvánítja, ha az elhunyt személy: 

a.) a Képviselő-testület tagja, 
/ 

b.) a Képviselő-testület által adományozott DÍSZPOLGÁRI CÍM viselője vagy a 
„KŐBÁNYÁÉRT,, díj tulajdonosa, 

c.) az Önkormányzat által fenntartott intézmény vagy a Polgármesteri Hivatal 
kinevezett vezetője. 

2. § Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat saját halottjává 
nyilváníthatja - minősített többséggel -, ha az elhunyt személy: 

a.) a Képviselő-testület (Tanács) tagja, illetve a bizottság nem képviselő tagja volt, 

b.) az Önkormányzat (Tanács) közalkalmazottja vagy köztisztviselője, illetve 
közalkalmazottja, köztisztviselője (dolgozója) volt, 

c.) a helyi kisebbségi önkormányzat képviselője volt. 

3. § Az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítást kezdeményezhetik: 

a.) a Képviselő-testület tagjai, 

b.) munkáltatói jogkörben, közalkalmazott esetében az intézmény vezetője, 
köztisztviselő esetében a jegyző, 

c.) társadalmi szervezetek, 

d.) magánszemélyek, 

e.) a helyi kisebbségi önkormányzat képviselői. 

; Módosította: 22/2003. (IV. 17.) sz. rendelet. Hatályos: 2003. IV. 18-tól 
2 Kiegészítette: a 13/2009. (IV. 17.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. IV. 17-től 
3 Kiegészítette: a 13/2009. (IV. 17.) sz. Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2009. IV. 17-től 
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4. § Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, a kegyeleti feladatok ellátásáról a 
Népjóléti Iroda és a Jegyzői Iroda gondoskodik. 

Népjóléti Iroda feladata: 

- a hozzátartozók igényének figyelembevételével - velük egyetértésben - megteszi, 
megszervezi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket, feladatokat. 

Jegyzői Iroda feladata; 

a) gondoskodik a temetési beszéd, valamint a nekrológ, a sajtóközlemény 
elkészítéséről és a Kőbányai Hírek c. lapban történő kiadásáról, 

b) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a gyászlobogó kihelyezéséről, 

c) amennyiben az elhunytat több szerv, szervezet tekinti saját halottjának, azokkal 
felveszi a kapcsolatot, 

d) a hozzátartozók egyetértésével részvétnyilatkozatot tesz közzé. 

5. § (1) Az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat 
költségvetéséből a testületi tartalék terhére kell biztosítani (a mindenkori helyben szokásos I. 
osztályú temetés költségén). 
(2) Amennyiben az elhunytat más szerv, szervezet is saját halottjának nyilvánítja, úgy az 
Önkormányzat a temetési költség megállapodás szerinti részét viseli. 
(3) Amennyiben olyan személyt nyilvánít a Képviselő-testület az Önkormányzat saját 
halottjának, aki DÍSZPOLGÁRI CÍM viselésére jogosult volt, a temetési költségen felül a 
sírkő (síremlék) elkészítésének költségeihez maximum 300.000,-Ft-tal járul hozzá. 
6. §4 A polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a képviselő-testületet 
folyamatosan tájékoztatja. 
7. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

A kihirdetés napja: Budapest, 2001. január 24. 

4 Módosította a 22/2003. (IV. 17.) sz. rendelet. Hatályos: 2003. IV. 18-tól 


