SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2013.(……) önkormányzati rendelete
a város saját halottjává nyilvánításról
(t e r v e z e t)

Simontornya Város Önkormányzatának 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. § 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. § (1) Simontornya Város Önkormányzata – ha az a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában meghatározott sorrend szerinti legközelebbi hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának tekinti azt a személyt:
a.) aki polgármesterként szolgálta a várost;
b.) akinek a képviselő-testület „Simontornya DÍSZPOLGÁRA” címet adományozott (és Magyarországon temetik el);
c.) aki elhalálozásakor az önkormányzati képviselő-testület aktív tagja, vagy korábban legalább három választási cikluson keresztül a képviselő-testület tagja volt;
d.) aki halálakor vagy nyugállományba helyezéséig a polgármesteri hivatal vezető
köztisztviselője volt, és a polgármesteri hivatallal legalább 20 éves közszolgálati
jogviszonyban állt;
e.) akit kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos,
művészeti, stb.), vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel a képviselőtestület minősített többségű határozatával erre érdemesnek tart.
(2) Nem tekinthető az önkormányzat saját halottjának 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).
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2. Eljárási szabályok
3. § (1) A saját halottá nyilvánításról a 2. § (1) bekezdésében – az e.) pontban foglaltak kivételével – meghatározott esetekben külön képviselő-testületi döntés nem szükséges.
(2) A 2. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott esetben a saját halottá nyilvánítást
kezdeményezhetik a képviselő-testület tagjai, a jegyző, valamint társadalmi szervezetek.
(3) A város saját halottjává nyilvánításról az e célra összehívott rendkívüli testületi ülésen
dönt a képviselő-testület, annak határozatképtelensége esetén a képviselők véleményének meghallgatásával a polgármester dönt.
3. § (1) Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – közvetlen hozzátartozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében
a.) megteszi mindazon intézkedéseket, melyek elvégzésére az egyeztetés során a
hozzátartozók felkérik,
b.) gondoskodik nekrológ, sajtóközlemény megjelentetéséről, a városháza előtt
gyászlobogó kihelyezéséről.
4. § (1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben (de legfeljebb
300.000 Ft-ig), illetve a közvetlen hozzátartozók kérésére részben, Simontornya Város
Önkormányzata nevére kiállított számla alapján viseli.
(2) A temetési költségek fedezeteként a költségvetésben e célra elkülönített forrást kell
biztosítani.
(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában:
a.) halott szállítás,
b.) sírhelyváltás,
c.) sírásás,
d.) koporsó vagy urna,
e.) ravatalozás,
f.) szertartás,
g.) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.),
h.) az önkormányzat koszorúja.
(4) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, Simontornya Város
Önkormányzata a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti arányban viseli.
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5. § A polgármesternek a rendelet tárgyában hozott döntéseiről, valamint az önkormányzat
saját halottjává nyilvánított személyekről és természetes személyazonosító adataikról a
polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
6. § (1) Simontornya Város Önkormányzata haláluk esetén a városháza épületére kitűzi a fekete zászlót, és méltó búcsúztatásukhoz koszorút biztosít a következő személyek halála esetén:
a.) aki a megelőző választási ciklusok idején önkormányzati képviselőként szolgálta a
várost;
b.) akiknek az önkormányzat „SIMONTORNYÁÉRT” díjat adományozott;
c.) aki elhunytakor önkormányzati intézmény vezetője volt;
d.) akit a képviselő-testület minősített többségű határozatával erre érdemesnek tart.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben a polgármester teszi meg a szükséges intézkedéseket.
3. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Simontornya, 2013. június 10.

Csőszné Kacz Edit sk.
polgármester

Bárdos László sk.
címzetes főjegyző
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Általános indokolás
A kegyeleti gondoskodásról szóló rendelet a saját halottá nyilvánítás eljárását, a polgármester
ez irányú teendőit, és az önkormányzat részéről nyújtandó hozzájárulás forrását és mértékét
szabályozza rendeleti szinten.
A rendeletnek törvényi akadálya nincs, az Alaptörvény értelmében feladatkörében eljárva a
helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet alapvető célját rögzíti.
2. §-hoz
Az (1) bekezdésben rögzíti a szakasz, hogy a rendelet erejénél fogva kiket tekint az önkormányzat saját halottjának. A (2) bekezdés szabályozza, hogy mely esetekben nem tekinthető
az elhunyt az önkormányzat saját halottjának.
3. §-hoz
Arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést a szakasz, hogy ki nyilvánítható az önkormányzat
halottjává. Tekintettel az ilyen esetekben rendelkezésre álló idő rövidségére, a döntést célszerű rendkívüli ülésen tárgyalni, illetve határozatképtelenség esetén a döntést a polgármester
hatáskörébe utalni.
4-5. §-hoz
A kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatokat és eljárási szabályokat rögzítik a szakaszok.
6. §-hoz
Azon polgármesteri feladatokat tartalmazza, mely esetekben – bár itt már nem a város saját
halottjáról van szó – mégis önkormányzati kegyeleti feladatokat kell az önkormányzatnak
ellátnia.
7. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Záradék
A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a mai
napon megtörtént.
Simontornya, 2013.

Bárdos László
címzetes főjegyző

