
 

  

 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(VI.19.) 

önkormányzati rendelete a község saját halottjává nyilvánításról 

 

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

  

 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat – a Pusztazámorért végzett kiemelkedő közéleti, 

művészeti, sport, szakmai és egyéb tevékenységre figyelemmel – az elhunyt iránti 

megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában.  

 

 

2. § 

 

(1) A Pusztazámor Községi Önkormányzat – ha az a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti közeli 

hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes – elhalálozása 

esetén saját halottjának tekinti azt a személyt:  

a) aki polgármesterként szolgálta a települést;  

b) akinek a képviselő-testület „Pusztazámor díszpolgára” címet, vagy „Pusztazámorért 

emlékérmet” adományozott (és Magyarországon temetik el);  

c) aki elhalálozásakor az önkormányzati képviselő-testület aktív tagja, vagy korábban 

legalább két választási cikluson keresztül a képviselő-testület tagja volt;  

d) aki halálakor, vagy nyugállományba helyezéséig az önkormányzatnak, az önkormányzat 

hivatalának, intézményének alkalmazásában állt és jogviszonyának időtartama elérte a tíz 

évet; 

e) akit kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti, 

stb.), vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel a képviselő-testület minősített 

többségű határozatával erre érdemesnek tart.  

 

(2) Nem tekinthető az önkormányzat saját halottjának az (1) bekezdés a)-d) pontjában 

meghatározott személyek közül az, aki arra érdemtelenné vált (így különösen, ha szándékos 

bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, vagy neki felróható egyéb okból a felsorolt 

tisztségek betöltésére a vonatkozó törvények rendelkezései értelmében nem lenne jogosult).   

 

 

3. § 

 

A saját halottá nyilvánítást a 2. § (1) e) pontjában meghatározott esetben kezdeményezhetik a 

képviselő-testület tagjai, a jegyző, valamint társadalmi szervezetek. A saját halottá 

nyilvánításról az e célra összehívott rendkívüli testületi ülésen dönt a képviselő-testület, annak 

határozatképtelensége esetén az ülésen jelenlévő képviselők véleményének meghallgatása 

után a polgármester dönt.  
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4. § 

 

Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az önkormányzat saját halottjának temetésével, a 

kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – közvetlen hozzátartozókkal egyeztetett – 

ellátásáról a polgármester gondoskodik.  

 

5. § 

 

(1) A saját halottak eltemettetésével kapcsolatban felmerült költségeket az önkormányzat 

400.000 Ft összegig vállalja. Ha a temetéssel közvetlenül kapcsolatos kiadások a temetkezés 

helyének (sírhely, urnafülke stb.) megváltással együtt sem érik el ezt az összeget, akkor az 

önkormányzat vállalja a teljes költséget.  
 

(2) Ha az eltemettetésről a hozzátartozók gondoskodnak, akkor ezt az összeget a részükre 

fizeti meg az önkormányzat, ha a feladatok ellátásáról a 4. §-ban foglaltak szerint a 

polgármester gondoskodik, akkor közvetlenül a kegyeleti szolgáltatónak fizeti meg.  

 

(3) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, az önkormányzat a 

temetési költségeket e szervvel történõ megegyezés szerinti arányban viseli. 

 

 

6. § 

 

(1) A polgármester a hozzátartozók egyetértésével nyilvánosan, a helyi újságban és az 

önkormányzat hivatalos honlapján búcsúzik el saját halottjától.   

 

(2) Az önkormányzat a saját halottairól Kegyeleti Emlékkönyvet vezet.  

 

 

7. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

dr. Újházi Miklós             Pátrovics Benedek 

           jegyző                 polgármester 

 

 

 

Jelen rendelet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 18.-án 

fogadta el és 2014. június 19-én lett kihirdetve. 

 

 

 

dr. Újházi Miklós 

                                                                                           jegyző  


