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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság!

A Bizottság tagjai előtt is ismert, |logy 2012. december 31-én Csécsei Béla elhuný, aki 1993. őta
f009. szeptember havi lemondásáig a kerület polgáľmestere volt, 2009. évben a diszpo|gźtri címet
kapta meg. Mindezekľe tekintettel az onkoľmányzat sajáthalottjának tekinti.

Tttjékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy temetés időpontja 2013. januělr 11. 15'00 óra, helyszíne: a
Fiumei úti Nemzeti Sírkeľt (Budapest, VIII. kertilet Fiumei út 16.), módja hagyományos módon,
koporsóban, római katolikus egyházi szertartás szerint.

Az önkormźnyzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők- a

közvetlen hozzttartozőkkal egyeztetett - e|Iźttása, a temetéssel kapcsolatos intézkedések magukban
foglalják kozlemény megjelentetését a honlapon, az önkormányzat épületének homlokzatán
gyäszloboző kihelyezése és a temetéssel kapcsolatos költségek teljes mértékben töľténő viselése. A
temetési költségek tarta|mazzźĺk a hĺĺtés diját, a halottszállítás, a sírhelyvźútás, a síľásás, a kopoľsó, a
ravata|ozás és szeľtaľtás egyéb tartozékainak (fejfa, szemfedő, koszoľúk stb') költségeit'

A Síľkeľt üzemeltetőjének, a Budapesti Temetkezésilntézet Zrt. 20|3.januáľ 4.i ajźn|ata szerint fenti
költségek bruttó I,514,374,. Ft, mely még egy koszorú költségét nemtarta|mazza.

TźĄékońatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a temetést kovetoen a Síľkeľt Díszteľmében kegyeleti
megemlékezésre (állófogadás) kerül sor, előzetesęn 100 fő részvételével számolva, melynek költsége
előzetes számítások szerint kb' bruttó 500 e Ft.

A temetési költségek fedezetéüljavaslom a 2013, évi átmeneti gazdálkodásról szóló 64120|2. (xIJ.
13.) önkoľmányzati ľenđelet 5' $ b) pontja szeľinti polgáľmesteri és alpolgármesteri kereteket.

Mindezekľe tekintettel, hogy méltó módon kifejezésre keľüljön az önkoľmányzat érdekében fontos
tevékenységet kifejtő elhuný iránti megbecsülés javaslom, hogy a tęmetés költségeire bruttó 2.500,0 e
Ft keľetĺjsszeg keľülj ön elkĹilönítésre.

A Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Miĺködési SzabźůyzatárőI sző|ő
|9/f009. (V'06') önkormányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 4. pont g) alpontja alapul, mely szerint

,'(4) A VórosgazdáIkodási és Pénzügli Bizottságfeĺadat- és hatáskore különosen:
4. egléb
g) önkormdnyzati érdekből, rendkívüli sürgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-
testüIet összes nem kizárólagos _ ótruhazható - hatáskörét,,,

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a végleges költségek elszámolására vonatkozóan a Képviselo-
testüIet 2013. január 23-tn taltandó iiléséľe tź$ékoztatő készül.

Fentiek a|apjźtn kérem az a|ábbihatttrozati javaslat elfogadását'



Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műk<jdési

Szabźt|yzatźról szóló 19ĺf009' (V.06.) önkormányzati rendelet 45' s (4) bekezdés 4. pont g) alpontja

a|apjźn _ úgy dönt, hogy

1. az önkormányzat Csécsei Béla elhunýat saját halottjának tekinti, a temetés költségeire -
utólagos elszámolással - bruttó 2.500,0 e Ft keretösszeget biztosít és felkéľi a
polgáľmestert a temetéssel kapcsolatos intézkedések lebonyolításáta, megrendelések
a|tirásfua.

2, az |. pontban foglalt költségek fedęzetéiil l.350 e Ft összegben az alpolgármesteľi
kereteket, 1.150 e Ft összegben a polgármesteri keretet jelöli meg.

3. javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013, évi költségvetés tervezésekor a
po l gármesteri és alpo l gánnesteri keretek kertilj enek visszapótlásľa.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I3. janufu 07 .

A dĺjntés végrehajtását végző szer,lezetí egység: Jegyzoi Kabinet
A lakosság széles körét éľintő dontések esetén az e|oterjesztés előkészítőjének javaslata aközzététe\
módjáľa: honlapon

Budapest, 2013. január 07.
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