
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete  

 
az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól 

 
egységes szerkezetbe foglalva a 12/2015.(VI.26.), valamint a 7/2022. (IV. 1.) számú 

önkormányzati rendeletekkel 

1Biatorbágy Város 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. Általános rendelkezések 
1.§2 E rendelet célja, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
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. §3 Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítható az elhunyt személy, aki 
halálakor 
a) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a kitüntetések, cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 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 kitüntetést, mint magánszemély kapta meg, 
b) a városért végzett közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenysége miatt arra 
érdemessé vált. 
 

2. Eljárási szabályok 
3. §4 (1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást az elhunyt közeli 
hozzátartozójának (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti, az ott meghatározott sorrendben szereplő közeli 
hozzátartozók) kérelmére figyelemmel kezdeményezheti: 

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

 
(2)5 Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról, e rendelet céljának 
figyelembevételével, a polgármester dönt. 
 

 
1 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
2 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
3 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
4 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
5 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja. Hatályos: 2022. április 2-ától. 



(3)6 Amennyiben az elhunytnak közeli hozzátartozója nincs, a polgármester is 
kezdeményezheti a saját halottá nyilvánítási eljárást azzal a feltétellel, hogy a 
kezdeményezésről a hozzátartozókkal is egyeztetni szükséges. 

 
4. § (1) A kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – a közeli 
hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester 
gondoskodik. 
(2)7 A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében gondoskodik 
sajtóközlemény megjelentetéséről, valamint a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 
épületén gyászlobogó kihelyezéséről. 

 
5. § (1)8 Az Önkormányzat a saját halottja temetési költségét a közeli hozzátartozó(k) 
kérésére - számla ellenében - legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott összeg 
erejéig viseli. 
(2) A temetés méltó színvonalát a hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetve a 
polgármester határozza meg. 
 
(3)9 A temetési költségek fedezetét az Önkormányzat saját költségvetésében 
biztosítja, amely összeg esetenként legfeljebb 400.000.- Ft.  
 
(4)10 Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester évenként köteles 
beszámolni. A beszámolót a szociális ügyekért felelős bizottság fogadja el. 
 
6. §11 Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, az 
Önkormányzat a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti 
arányban viseli. 
 
6/A. §1213 (1) Az Önkormányzat megbecsülése és tisztelete jeléül - e rendelet 
hatályba lépését megelőzően Biatorbágyon eltemetett – azon polgárai sírhelyének 
megváltási költségeihez hozzájárul, akik a településnek hazai vagy nemzetközi 
szinten jó hírnevet szereztek, vagy a biatorbágyi közéletben tevékenyen részt 
vállaltak és ez által munkájukkal kiemelkedőt alkottak.   
 
(2)14 Az (1) bekezdésben meghatározott sírhelymegváltási költségeket az 
Önkormányzat kizárólag abban az esetben vállalja át, amennyiben az elhunyt 
leszármazói erre vonatkozó írásbeli kérelmet nyújtanak be közvetlenül Biatorbágy 
Város Polgármesteréhez.   
 
(3) A kérelem elbírálására Biatorbágy Város Polgármestere jogosult. 
 

 
6 Beiktatta a 12/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2015. június 27-től. 
7 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
8 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
9 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
10 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 18. § b) pontja. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
11 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. § b) pontja. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
12 Beiktatta a 12/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2015. június 27-től. 
13 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. § c) pontja. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
14 Módosította a 7/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontja. Hatályos: 2022. április 2-ától. 
 



 
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. 
 
         Tarjáni István dr. Kovács András 
         polgármester jegyző 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2022.  április 14. napján. 
                                              
                                                                                        dr. Hajdu Boglárka 
         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 szabályait. 
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