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Dr. Gedei József Alpolgármester 

 

Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: por és hamu.”  

 

A közösség megbecsült tagjainak méltó elbúcsúztatása hozzátartozik a mindennapi élethez. 
Ennek szimbolikus kifejezése, ha a Jászberény városáért tevő, köztiszteletben álló polgárokat 
a város saját halottjának tekinti, illetve hozzájárul az eltemettetés költségeihez. 

Jelenleg a Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozásáról szóló 
19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 17/A. §-a rendelkezik az „Elhunyt díjazottakról 
való megemlékezés”-ről.  

Annak érdekében, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
az érintett személyek halálát követően is biztosítsa a magas szintű erkölcsi elismerést az 
Önkormányzat érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, illetve értékeket képviselő 
személyek részére, indokolt egy új rendeletet alkotni, melyben kibővítjük az „Elhunyt 
díjazottakról való megemlékezés” fogalmát, illetve szabályozzuk a saját halottá nyilvánítható 
személyek körét, valamint a saját halottá nyilvánítás eljárási szabályait. 

A Rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat Jászberény Város érdekében 
kiemelkedő tevékenységet végzett elhunytak iránti megbecsülését méltó módon kifejezhesse, 
és osztozzon a hozzátartozók gyászában. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után 
az alábbi rendelettervezetet – minősített többségű döntéssel – elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Jászberény, 2020. február 28. 
 
 

Dr. Gedei József s. k. 
alpolgármester 

 
 

 

 

 

 



I n d o k o l á s 
a Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló …/2020. (III. ...) 

önkormányzati rendelettervezethez 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában 
meghatározott rendelkezései alapján a Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává 
nyilvánításról szóló …/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelettervezethez az alábbi 
indokolást adom: 

Általános indokolás 
 

Annak érdekében, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
az érintett személyek halálát követően is biztosítsa a magas szintű erkölcsi elismerést az 
Önkormányzat érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, illetve értékeket képviselő 
személyek részére, indokolt egy új rendeletet alkotni, melyben kibővítjük az „Elhunyt 
díjazottakról való megemlékezés” fogalmát, illetve szabályozzuk a saját halottá nyilvánítható 
személyek körét, valamint a saját halottá nyilvánítás eljárási szabályait. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A rendeletben előforduló fogalmaknak a rendelet alkalmazása során használatos értelmezését 
tartalmazza. 

2. §-hoz  
 
Az elhunytakról való megemlékezést szabályozza. 
 

3. §-hoz  
 
Arról rendelkezik, hogy az Önkormányzat milyen személyi kört nyilváníthat saját halottjává.  
 

4. §-hoz 
 

Szabályozza, hogy kik kezdeményezhetik a saját halottá nyilvánítást és ki a döntésre jogosult 
a saját halottá nyilvánítás kérdésében. Eljárási szabályok rögzítése. 
 

5. §-hoz 
 
A saját halottjává nyilvánítással kapcsolatos temetéssel kapcsolatos költségek viseléséről 
rendelkezik. 
 

6. §-hoz 
 

A saját halottá nyilvánítással kapcsolatos feladatok ellátására kijelöltről rendelkezik. 
 

7. §-hoz 
 

A rendelet-tervezet hatálybalépésére tesz javaslatot. 
 

8. §-hoz 



Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T I  L A P  

 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következménye: 
A közösség megbecsült tagjainak méltó elbúcsúztatása hozzátartozik a mindennapi élethez. 
Ennek szimbolikus kifejezése, ha a Jászberény városáért tevő, köztiszteletben álló polgárokat 
a város saját halottjának tekinti, illetve hozzájárul az eltemettetés költségeihez. 

Az önkormányzati rendelet hatásai: 
Társadalmi hatások: Jászberény köztiszteletben álló elhunyt 

polgárának méltó elbúcsúztatása és a rájuk 
való emlékezés hozzátartozik a civilizált 
társadalom mindennapi életéhez, így jelentős 
társadalmi hatás nem mutatható ki. 

Gazdasági hatások: Nincsenek 

Költségvetési hatások: Költségvetésben fedezet biztosítása, 
betervezése szükséges. 

Környezeti következmények: Nincsenek 

Egészségügyi következmények: Nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek. 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi feltételek: Adottak 

Szervezeti feltételek: Adottak 

Tárgyi feltételek: Adottak 

Pénzügyi feltételek: Adottak 



 Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelete 

Jászberény Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § 
 
E rendelet alkalmazása tekintetében: 

1. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott személy. 

2. Temetéssel kapcsolatos költségek: halott-szállítás költségei, hamvasztási költségek, 
sírhelyváltás, ravatalozás költségei, kegyeleti és vallási szertartás költségei, kegyeleti kellékek 
költségei.  

 
 

2.  Elhunytakról való megemlékezés 
 

2.  § 
 
Jászberény Város Díszpolgára, Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára, Jászberény Városért - Pro Urbe 
érdeméremmel díjazott természetes személy, Jászberény városban polgármesteri, alpolgármesteri 
tisztséget betöltő személy, képviselő tisztséget betöltő személy elhalálozása esetén  

a) az elhunytról méltó módon meg kell emlékezni a Képviselő-testület következő rendes 
ülésén és Jászberény Város hivatalos honlapján meg kell jelentetni egy rövid 
megemlékezést, 

b) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal épületére a temetés napjára fekete zászlót kell 
kihelyezni, 

c) a temetésen biztosítani kell a város méltó képviseletét. 
 
 

3. Saját halottá nyilvánítás 
 

3.  § 
 
(1) A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elhalálozása esetén saját 
halottjának nyilváníthatja: 
 

a) Jászberény Város Díszpolgárát, Jászberény Város Tiszteletbeli Polgárát, Jászberény 
Városért - Pro Urbe érdeméremmel díjazott természetes személyt, 
 
b) azon természetes személyt, aki a város életében kiemelkedő gazdasági, kulturális, 
művészeti, tudományos, sport vagy társadalmi tevékenységet fejtett ki, vagy tevékenységével 
hozzájárult a város vagy az ország elismertségéhez. 

 
(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításhoz az elhunyt hozzátartozójának jóváhagyását 
előzetesen be kell szerezni. 
 
 



4. § 
 
(1) A 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást a 
polgármester és az önkormányzati képviselők kezdeményezhetik. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a polgármesterből, alpolgármesterekből, az 
Önkormányzat Képviselő-testülete állandó bizottságainak elnökeiből álló munkacsoport 
haladéktalanul véleményezi. 
 
(3) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról és az 5. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi fedezet 
összegének meghatározásáról - a (2) bekezdésben meghatározott munkacsoport vélemény alapján - a 
polgármester dönt. 
 

5. § 
 
(1) A hozzátartozók szándékának és az elhunyt végakaratának figyelembevételével, az elhunyt 
hozzátartozójával való írásbeli megállapodás szerint az Önkormányzat a saját halottjává nyilvánítással 
kapcsolatos temetéssel kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti mértékben viseli. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés általános tartalékából kell 
biztosítani. A temetéssel kapcsolatos – Önkormányzat által viselt – költségek összege a bruttó 
500.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. 
 

6. § 
 
Az Önkormányzat saját halottjának temetésével, kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység 
ellátásáról – a hozzátartozóval történő egyeztetés után – a polgármester gondoskodik. 
 

4. Záró rendelkezések 
 

7. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

8. § 

Hatályát veszti a Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozásáról szóló 19/2012. 
(IV. 12.) önkormányzati rendelet 17/A. §-a.  
  
 
 
 
 


