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10/1996. (V. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

A kegyeleti kérdésekről 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – annak érdekében, hogy a Képviselő-testület méltó módon kifejezhesse 
az önkormányzat érdekében fontos tevékenységet kifejtő elhunyt iránti megbecsülését – az 
alábbi rendeletet alkotja. 

1. § (1) Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata – ha ez a közvetlen hozzátartozók 
szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes – saját halottjává nyilváníthatja: 

a) aki elhalálozásakor a Képviselő-testület tagja volt, vagy korábban tagja volt; 
b) aki a kerület országgyűlési képviselője, vagy korábban az volt; 
c) aki Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat tisztségviselője, vagy korábban 

(illetve a jogelődöknél) az volt; 
d) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából, az önkormányzat által 

fenntartott intézmények közalkalmazottai, valamint az önkormányzat tulajdonában levő 
vállalatok, gazdasági társaságok munkavállalói közül, aki munkabaleset következtében 
hunyt el, illetve aki e szerveknél legalább 20 éves folyamatos munkaviszonnyal 
(köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal) rendelkezett; 

e) a Pro Urbe Pestszentlőricért-Pestszentimréért díj kitüntetettje; 
f) aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági, műszaki, tudományos, 

művészeti stb.) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó. 
(2) A kerület díszpolgárait és polgármestereit (illetve volt tanácselnökeit) elhunytukkor az 

önkormányzat saját halottjának tekinti. Számukra – amennyiben ez a közvetlen 
hozzátartozók szándékával megegyezik –az önkormányzat a Pestszentlőrinci temetőben 
díszsírhelyet biztosít, gondoskodik sírhelyük folyamatos megváltásáról és a temetést követő 
egy éven belül sírkövet állít. 

(3) Az önkormányzat saját halottairól Kegyeleti Emlékkönyvet vezet. 
2. § (1) Az Önkormányzat  saját halottjává nyilvánítását kezdeményezhetik a képviselő-

testület tagjai, a jegyző, illetőleg a pártok kerületi szervezetei és a kerületi társadalmi 
szervezetek. 

(2) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról az 1. § (1) bekezdés a)–e) pontja 
esetén a polgármester a képviselőcsoportokkal történt egyeztetés után, az f) pont esetén a 
Képviselő-testület dönt. 
3. § (1) Az önkormányzat saját halottjának temetésével, és egyes kegyeleti feladatokkal 

kapcsolatos tevékenység ellátásáról a polgármester gondoskodik. 
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben: 
– a hozzátartozók igénye szerint – velük egyetértésben – magyarországi temetés esetén 

megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket; 
– gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd elkészítéséről és a nekrológ kiadásáról, 

valamint a Polgármesteri Hivatal épülete elé gyászlobogó felhúzásáról; 
– gondoskodik a kerület díszpolgárai, polgármesterei díszsírhelyének ápolásáról, szellemi 

hagyatékuk megőrzéséről és közkinccsé tételéről; 
– gondoskodik az önkormányzat saját halottai sírjainak egyszeri megváltásáról; 
– ha az elhunytat több szerv vagy szervezet tekinti saját halottjának, felveszi azokkal a 

kapcsolatot. 
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(2) A képviselő-testület saját halottjaival kapcsolatos egyéb megemlékezésekről és 

rendezvényekről határozati formában dönt. 
 (3) A már elhunyt díszpolgárok sírjainak gondozását az önkormányzat folyamatosan 

biztosítja. 
4. § (1) Az önkormányzat saját halottja temetési költségeit, továbbá a 3. § (2) bekezdésben 

foglaltakkal kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. 

(2) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, az önkormányzat 
a költségeknek ezen szervvel történő megegyezés szerinti részét viseli. 
5. § E rendelet 1996. július 1-én lép hatályba. 
B u d a p e s t ,  1996. május 09. 

 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 

Általános indokolás 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése lehetőséget 
teremt arra, hogy a képviselő-testületek a helyi viszonyok rendezésére rendeletet alkossanak. 
Ennek alapján van lehetőség arra, hogy a képviselő-testület kegyeleti kérdésekről 
rendelkezzen. A rendelet célja, hogy a kerületi önkormányzat méltó módon kifejezhesse az 
elhunyt iránti erkölcsi megbecsülését, osztozhasson a hozzátartozók gyászában, ápolja saját 
halottai emlékét, illetve ennek érdekében a díszpolgárok, és a kerület első számú vezetőinek 
síremléket állítson. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz A rendelet rögzíti azon személyek körét, akiket Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata saját halottjának nyilváníthat. Lehetőséget teremt a rendelkezés arra, hogy 
akik a kerület életében jelentős érdemeket szereztek, azok a képviselő-testület döntése alapján 
ugyanilyen méltó végtisztességben részesüljenek. 

A (2) bekezdés a választópolgárok bizalmából, illetve hivatásuknál fogva kiemelkedő 
érdemeket szerzett személyiségek megbecsülésének formájára vonatkozó előírást tartalmaz. 

2. §-hoz A rendeletben szabályozott eljárás jellegénél fogva gyors döntést igényel, ezért 
rögzíti a javaslattevők körét, illetve ennek megfelelően a döntési hatáskört –egy esetet 
leszámítva – a polgármesterhez utalja. 

3. §-hoz A döntés szakszerű és gyors előkészítéséről, valamint a végrehajtással kapcsolatos 
operatív tennivalók ellátásáról a polgármester gondoskodik. 

Az egyéb kegyeleti rendezvényekkel kapcsolatos döntés ugyanakkor a képviselő-testület 
hatáskörében marad. 

4. §-hoz A méltó megemlékezés során felmerülő költségek felsorolását tartalmazza, 
amelytől azonban – pl. a (2) bekezdésben jelzett esetben – el lehet térni. 

5. §-hoz A hatálybalépés időpontjánál a rendelet figyelembe veszi, hogy a rendelet 
érvényesítéséhez az 1996. évi önkormányzati költségvetésben is keretet kell biztosítani. 

B u d a p e s t ,  1996. május 09. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
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