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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a korábbiakban több ízben rendelkezett egyedi döntéssel 
elhunyt személyek az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról.  

A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a korábbiakban 
jelezte a jegyző felé, hogy az ilyen döntéseknek nincs jogszabályi alapjuk, e 
témakörben önkormányzati rendelet megalkotását látja szükségesnek.  

A Hivatal előkészítette a javaslatot, melynek elfogadására, a rendelet 
megalkotására  kérem a T. Képviselő-testületet. 

Budapest, 2009. március 2. 
 
        Tóth Mihály  
         polgármester 
 
 
 
RENDELETALKOTÁS 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló rendeletet 
megalkotja. 

A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges. 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2009. (…..) RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT HALOTTJÁVÁ NYILVÁNÍTÁSRÓL 
 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Csepelért és Csepel lakosságáért kiemelkedő 
tevékenységet végzők halála esetén az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása érdekében 
a következő rendeletet alkotja: 
 

 
Saját halottá nyilvánítás 

 
1. § (1) Csepel saját halottjává nyilvánítható az az elhunyt személy, aki 
a) Csepel társadalmi, kulturális, infrastrukturális fejlődését, országos és nemzetközi 

megbecsülését elősegítette; 
b) Csepel lakosságának érdekében, elsősorban a lakosság szociális helyzetének javítását, 

oktatási és sportolási lehetőségeit, kulturális fejlődését elősegítette; 
c) Csepel fejlődéséért kiemelkedően dolgozva kimagasló eredményt ért el, maradandót 

alkotott, vagy elősegítette a város lakosságának előrehaladását, nemzetközileg növelte Csepel 
hírét és tekintélyét; 

(2) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata – a (3) bekezdésben meghatározott 
esetben – saját halottjának tekinti azt az elhunyt személyt, aki 

a) aki elhalálozásakor Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-
testületének tagja, vagy korábban az volt, 

b) aki elhalálozásakor Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tisztségviselője, 
vagy korábban az volt, 

c) aki a Képviselő-testület által adományozott „Csepel Díszpolgára” kitüntető cím 
viselője. 

 (3) Csepel saját halottjává nyilvánítást a polgármester, a jegyző, valamint bármely 10 
önkormányzati képviselő együttesen, írásban kezdeményezheti a polgármesternél, 
amennyiben a kezdeményezéshez az elhunyt személy valamelyik közeli hozzátartója az 
alábbiak közül – egymást követő sorrendben – hozzájárul: 

a) házastárs, élettárs, 
b) egyenesági leszármazó, 
c) a törvényes öröklés általános rendjének megfelelően egymást követő sorrendben 

bármelyik közeli hozzátartozó, 
d) temettetésre jogosult 
és az az elhunyt végakaratával nem ellentétes.  
(4) A Csepel saját halottjává nyilvánításról szóló javaslatot a polgármester terjeszti elő.   
(5) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete saját halottjává 

nyilvánításáról – az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság véleményének 
ismeretében – határozatot hoz. 
 

Csepel saját halottját megillető tiszteletadás rendje 
 

2. § (1) Csepel saját halottjának temetési szertartását az 1. § (3) bekezdésében 
meghatározottakkal egyeztetve az Önkormányzat szervezi meg az önkormányzat saját 
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költségén, gondoskodik a nekrológ, temetési beszéd és sajtóközlemény elkészítéséről, 
kiadásáról. 

(2)  Csepel saját halottjának nyilvánításról szóló határozat meghozatalától a temetés napját 
követő második nap 8.00 óráig a Polgármesteri Hivatalának épületére, valamint az 
önkormányzat fenntartásában működő intézményekre gyászlobogó kerül kihelyezésre. 

3. § Az önkormányzat Csepel saját halottjának számlával igazolt temetési költségeit bruttó 
négyszázezer forint összeg erejéig átvállalja.  

4. § Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, a költségeket 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata e szervvel történő megegyezés szerinti részét 
viseli. Az elhunytat saját halottjának tekintő többi szervvel a polgármester veszi fel a 
kapcsolatot a költségviselésről szóló megállapodás érdekében. A megállapodás megkötésére a 
polgármester jogosult. 

5. § A polgármester a temetést követő 6 hónapon belül külön nyilatkozattal köteles a 
sírhely további megváltásának jogáról – az 1. § (3) bekezdés szerinti sorrendben – az 
örökösök javára lemondani. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
7. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt. 
számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármesterének hatásköreiről 
rendelet 5/A. sz. mellékletének III. fejezete az alábbi ponttal egészül ki: 

„III. 35.  Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos hatáskörök 
 

 
Kezdeményezi az elhunyt személy Csepel saját halottjává nyilvánítását 
 

…/2009. (…) Kt. 
sz. rendelet 1. § (3) 

 
Előterjeszti a Csepel saját halottjává nyilvánításra vonatkozó javaslatot 
 

…/2009. (…) Kt. 
sz. rendelet 1. § (4) 

 
Felveszi a kapcsolatot az elhunyt személyt saját halottjává nyilvánító 
egyéb szervekkel,  megköti a költségviselésről szóló megállapodást. 
 

 
…/2009 (…) Kt. 
sz. rendelet 4. § 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. 
számú rendelet 5/C számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságának hatásköreiről szóló mellékletének 
III. fejezete az alábbi ponttal egészül ki: 

„III. 3. Az önkormányzat által nyújtott elismerésekkel kapcsolatos hatáskörök 
 

 
Véleményezi a Csepel saját halottjává nyilvánításról szóló javaslatot 
 

…/2009. (…) Kt. 
sz. rendelet 1. § (5) 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Papp Gyuláné ágazatvezetővel 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott észrevételeim az alábbiak: 
 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 

 
 
Budapest, 2009. március 2. 
 
 
 

Papp Gyuláné 
ágazatvezető 
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