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Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/1996. (V. 09.)1 önkormányzati rendelete 

A kegyeleti kérdésekről 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.2 
 
1. §3 (1) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) – ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, valamint az 
elhunyt végakaratával sem ellentétes – saját halottjává nyilváníthatja:  

a) aki legalább 10 évig az Önkormányzat Képviselő-testületének tagja volt;  
b) aki elhalálozásakor vagy korábban a kerület országgyűlési képviselője volt;  
c) aki elhalálozásakor vagy korábban az Önkormányzat tisztségviselője volt;  
d) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) azon köztisztviselőjét és az Önkormányzat 
által fenntartott intézmények azon közalkalmazottját, valamint az Önkormányzat által 
fenntartott közművelődési intézmények azon munkavállalóját, aki e szerveknél legalább 20 
éves folyamatos jogviszonnyal rendelkezett, vagy munkabaleset következtében hunyt el, 
továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok azon munkavállalóját, aki 
munkabaleset következtében hunyt el; 

e) aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (így különösen gazdasági, műszaki, 
tudományos, művészeti) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó. 
(2) A kerület díszpolgárait és polgármestereit elhalálozásukkor az Önkormányzat saját 
halottjának tekinti. Számukra – amennyiben ez a közvetlen hozzátartozók szándékával 
megegyezik – az Önkormányzat a Pestszentlőrinci temetőben sírhelyet biztosít. 
(3) Az Önkormányzat saját halottjairól nyilvántartást vezet.” 
 
2. § (1)4 Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítását kezdeményezhetik a képviselő-
testület tagjai, a jegyző, valamint a pártok kerületi szervezetei és a kerületi társadalmi 
szervezetek. 
(2)5 Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a képviselőcsoportokkal történt 
egyeztetést követően a polgármester dönt. 
 

 
3. §6 (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetésével és egyes kegyeleti feladatokkal 
kapcsolatos tevékenység ellátásáról a polgármester gondoskodik. 
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben: 

                                                 
1 Alaprendelet: 10/1996. (V. 09.) Módosító rendeletek: 46/2020. (XII.14.), 22/2018. (IX.25.), 36/2012 (VII. 12.), 22/2002. (IV. 25.) 
2 Módosította a 46/2020. (XII.14.) rendelet, hatályos: 2021. január 1-től 
3 Módosította a 46/2020. (XII.14.) rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
22/2018. (IX.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 26-tól 
4 Módosította a 46/2020. (XII.14.) rendelet, hatályos: 2021. január 1-től 
5 Módosította a 46/2020. (XII.14.) rendelet, hatályos: 2021. január 1-től 
 22/2018. (IX.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 26-tól 
6 Módosította a 46/2020. (XII.14.) rendelet, hatályos: 2021. január 1-től 
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a) a hozzátartozók igénye szerint – velük egyetértésben – magyarországi temetés esetén 
megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket; 
b) gondoskodik a temetési beszéd elkészítéséről, valamint a Polgármesteri Hivatal épülete 
elé a temetést megelőző legalább három nappal gyászlobogó felhúzásáról; 
c) gondoskodik – a Tomory Lajos Múzeum által – a kerület díszpolgárai, polgármesterei – 
örökösök, leszármazottak által felajánlott – szellemi hagyatékainak megőrzéséről és 
közkinccsé tételéről; 
d) gondoskodik az Önkormányzat saját halottjai sírjainak egyszeri megváltásáról, a sírhely 
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról; 
e) ha az elhunytat több szerv vagy szervezet tekinti saját halottjának, felveszi azokkal a 
kapcsolatot. 

(3) Az elhunyt díszpolgárok sírjainak és azok környezetének rendbetételéről az 
Önkormányzat évi egy alkalommal gondoskodik. 
 
 
4. § (1)7 Az Önkormányzat a saját halottjai, számlával igazolt temetési költségeit legfeljebb 
bruttó négyszázezer forint összeghatárig viseli, melynek fedezetét az Önkormányzat 
mindenkori költségvetésében elkülönítetten kezelt költségkeret biztosítja. 
(2)8 Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja, az Önkormányzat a 
költségeknek ezen szervvel történő megegyezés szerinti részét viseli. 

 
5. § A 10/1996. (V. 9.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet 1996. július 1-én lép hatályba. 
A 22/2002. (IV. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet 2002. április 25-én lép hatályba. 

 
 

Budapest, 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. 
A rendeletmódosítás révén nemzetiségi9 önkormányzati képviselő halála esetén is lehetőség 
nyílik arra, hogy az elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekinthesse.  

                                                 
7 Módosította a 46/2020. (XII.14.) rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
22/2018. (IX.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 26-tól 
8 Módosította a 22/2018. (IX.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. szeptember 26-tól 
9Módosította a 2011. évi CLXXIX törvény 
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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. 
 
 
Budapest, 1996. május 09. 
 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 


