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Előterjesztés 

az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól, valamint az ezzel 
összefüggő 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 
Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, valamint a beérkező kérelmek kapcsán derült 
fény arra, hogy a saját halottá nyilvánítás eljárása, a polgármester teendői és az 
önkormányzat részéről nyújtandó hozzájárulás formája, mértéke jelenleg rendeleti szinten 
nem leszabályozott. 
 
A képviselő-testület a többször módosított a kitüntetések, cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletében (a továbbiakban: 
Rendelet) döntött arról, hogy a „Biatorbágyért” korábban „Biatorbágy Nagyközségért” 
kitüntetéssel illetve a „Biatorbágy Városért- Életműdíj” kitüntetéssel rendelkező személyt 
elhalálozása esetén a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az elhunyt családjának 
beleegyezésével az Önkormányzat saját halottjának tekinti. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében határozhatja 
meg a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
 
Álláspontom szerint indokolt rendeletben meghatározni a saját halottá nyilvánítás eljárási 
szabályait, az önkormányzat által nyújtható hozzájárulás formáját, mértékét, az eljárás 
során a polgármester feladatait, átruházott hatáskörét. A rendeletalkotásra figyelemmel 
hatályon kívül helyezni szükséges a Rendelet saját halottá nyilvánításra vonatkozó 
rendelkezését. 
 
Módosítani javaslom továbbá a Rendelet „Biatorbágyért”, illetve a „Biatorbágy Városért-
Életműdíj” adományozásának eljárási rendjét, tekintettel arra, hogy pedagógus kitüntetett 
esetén a kitüntetés átadására Pedagógus napon is sor kerülhessen. 
 
A fenti javaslat alapján a hivatal elkészítette az előterjesztés mellékletében szereplő, az 
önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól szóló rendelettervezet. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése 
alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, melyre 
tekintettel az előterjesztés nem tér ki a szabályozás részletes indokaira.  
 
A Jat. értelmében megalkotásra kerülő jogszabály előzetes hatásvizsgálatának 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 
tájékoztatni kell. A Jat. 17. § (2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály 
előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell vizsgálnia, melyre 



tekintettel a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom. 
 
1.) A rendelet megalkotásának gazdasági és főként társadalmi hatásai közvetve 
érvényesülnek azzal, hogy a rendelet megalkotásával az önkormányzat elismerését fejezi 
ki, azon elhunyt személyek irányába, akik folyamatosan jelentős ideig meghatározó 
szerepet töltöttek be a Város életében.  
A rendeletalkotásnak környezeti, egészségügyi hatása nincs. 
A rendeletalkotás adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem jelentős. 
 
2.) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: a rendeletalkotás révén -a dereguláció követelményének eleget téve- egy 
önálló rendeletben szükséges az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól 
szóló eljárást szabályozni. Tekintve, hogy az eljárás részletesebb tartalmi megfogalmazása 
vált szükségessé, a rendeletalkotás elmaradása megnehezítené a rendelet-tervezet tárgyát 
képező eljárás lefolytatását. 
  
3.) Az új rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételekkel az önkormányzat 
rendelkezik. Többletterhet a rendelet alkalmazása nem jelent. 
 

 
Kérem, az előterjesztés illetve a rendelet-tervezet első olvasatban történő megtárgyalását. 
 
 
Biatorbágy, 2013. február 12. 

Tisztelettel: 

                                                                            Tarjáni István 
  Polgármester 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), i) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1.§ Biatorbágy Város Önkormányzat saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt 
személyt, aki halálakor 

a) a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör.sz. rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglalt „Biatorbágyért”, korábban 
„Biatorbágy Nagyközségért”, a Rendelet 2/A. § (1) bekezdésben foglalt „Biatorbágy 
Városért - Életműdíj” elnevezésű kitüntetés birtokosa volt,  

b) a városért végzett közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenysége miatt 
arra érdemessé vált. 

2. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat -a városért végzett kiemelkedő közéleti, 
szakmai, művészeti és egyéb tevékenységre figyelemmel- az elhunyt iránti 
megbecsülését méltó módon kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában. 

 
 

2. Eljárási szabályok 

3. § (1) Biatorbágy Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítást az elhunyt 
közeli hozzátartozójának (a Ptk. 685. § b) pontja szerinti, az ott meghatározott 
sorrendben szereplő közeli hozzátartozók) kérelmére figyelemmel kezdeményezheti: 

a) a polgármester, 
b) a képviselő-testület tagjai, 
c) a jegyző. 

 
(2) Biatorbágy Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánításról, e rendelet 
céljának figyelembevételével, a polgármester dönt. 

 
4. § (1) A kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – a közeli 
hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester 
gondoskodik. 

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében gondoskodik 
sajtóközlemény megjelentetéséről, a Városháza előtt gyászlobogó kihelyezéséről. 

 
5. § (1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét a közeli hozzátartozó(k) 
kérésére - számla ellenében- részben viseli. 
 



(2) A temetés méltó színvonalát a hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetve a 
polgármester határozza meg. 
 
(3) A temetési költségek fedezetét az önkormányzat saját költségvetésében 
biztosítja, amely összeg esetenként maximum 250.000.- Ft.  
 
(4) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 

a) koporsó, vagy urna, 
b) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.), 
c) az önkormányzat koszorúja. 

 
(5) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester évenként köteles 
beszámolni. A beszámolót a szociális ügyekért felelős Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) fogadja el. 
 
6. § Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, Biatorbágy Város 
Önkormányzata a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti 
arányban viseli. 

 
3. Záró rendelkezések 

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a korábban, az önkormányzat saját halottjának tekintett 
elhunytak esetén is alkalmazni kell. 
 
8. § A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendelet 2. § (3) 
bekezdésében a „június 10-ig” szövegrész helyébe a „május 10-ig” szöveg, valamint 
a 2. § (5) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „május 31-ig” szöveg, 
és az „augusztus 20-án rendezett ünnepségen” szövegrész helyébe „augusztus 20-
án vagy Pedagógus napon rendezett ünnepség” lép. 
 
9. § Hatályát veszti a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör.sz. rendelet 2. 
§ (1) bekezdésének b) pontja. 

 
         Tarjáni István dr. Kovács András 
         polgármester jegyző 



Indokolás 
 
A rendelettervezet 1. § meghatározza a rendelet erejénél fogva saját halottá 
nyilvánítandó személyi kört. A mérlegelésre tekintet nélküli elismerés azon 
személyek esetében indokolt, akik az Önkormányzat legmagasabb rangú 
kitüntetéseit viselték. A polgármester mérlegelési jogkörében -a jogszabály erejénél 
fogva saját halottá váló személyi körön túl- Biatorbágy érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző elhunyt személyt saját halottá nyilváníthat. 
A rendelettervezet 2. §-a a rendelet célját határozza meg. 
 
A rendelettervezet 3. §-a pontosítja a saját halottá nyilvánítás kezdeményezésének, 
és az arról való döntés szabályait. 
 
A rendelettervezet 4. §-a rendelkezik a polgármester feladatkörébe tartozó kegyeleti 
feladatok ellátásáról. 
 
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. 
 
A 6. § szabályozza a más szervvel együtt közös halottá nyilvánítás szabályit. 
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