
110. 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

 1/2007. (II. 20.) Ör. számú rendelettel módosított  
29/1997. (X. 15.) számú rendelete  

 
a város1 saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseirıl 

 
 

Budakeszi Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak érdekében, 
hogy a város1 méltó módon kifejezhesse az elhunyt iránti megbecsülését és osztozzon 
a hozzátartozók gyászában - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Budakeszi Képviselı-testülete - ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve 
az elhunyt végakaratával nem ellentétes - a város1 saját halottjává nyilvánítja azt, aki 
valamilyen módon a város1 életében kiemelkedı érdemeket szerzett. 
Aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli, gazdasági, mőszaki, tudományos, 
mővészeti stb. / vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó. 

 
2. § 

 
(1.) A város1 saját halottjává nyilvánítást kezdeményezhetik a polgármester, az 

önkormányzat tagjai, az önkormányzati bizottságok, a jegyzı, az önkormányzati 
intézmények vezetıi, valamint társadalmi szervezetek. 

(2.) A város1 saját halottjává nyilvánításról a Képviselı-testület dönt. 
 

3. § 
 
(1.) A város1 saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos 

tevékenység ellátásáról a polgármester gondoskodik. 
(2.) A polgármester az (1.) bekezdésben foglalt feladat, illetve hatáskörben 

− a hozzátartozók igénye esetén - velük egyeztetésben - megteszi a temetéssel 
kapcsolatos intézkedéseket, 

− gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd, sajtó közlemény elkészítésérıl, 
kiadásáról, valamint a Polgármesteri Hivatal épületén gyászlobogó 
kihelyezésérıl, 

− ha az elhunytat több szerv, intézmény vagy társadalmi szervezet tekinti saját 
halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot, 

− a hozzátartozók egyetértésével részvétnyilatkozatot tesz közzé. 
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4. § 
 
(1.) A város1 saját halottja temetési költségeit a Polgármesteri Hivatal 

költségvetésében elkülönített keret költségkeret biztosítja. A temetéssel 
összefüggı költségek e rendeletalkalmazásához különösen: 
− a halottszállítás költségei, 
− a sírhely költségek 
− a sírásási költségek 
− a koporsó, vagy urna költségei, 
− a ravatalozás, a szertartás költségei, 
− az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedı, stb.), illetve igény esetén a család 

nevében a koszorú/k/ költsége. 
(2.) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, Budakeszi  

Város1 Önkormányzata a költségeknek csak ezen szervvel történı megegyezés 
szerinti részét viseli. 

 
5. § 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 1997. október 1-tıl 
kell alkalmazni. 
 
 
 
Budakeszi, 2007. február 8. 
 

 
 

 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
Közzétételi záradék: 
 
E rendeletet 2007. február 20-tól március 20-ig  közzétettem. 
 
 
Majorné dr. Stahácz Éva 
    Jegyzı 
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