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Képviselő.testĺi let e szálmár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények
Csécsei Béla polgármesteľt a Képviselő-te stn|et 7 /2013 . (I.23 .) szálmű hatźtrozatátval saját halottjának
nyilvánította és a temetéssel jĺáró költségeket az önkoľmányzat áilta. Csécsei Bé|a özsĺegye azza| a
kéréssel keresett meg, hogy a sírkő źi|itás költségeit, amely 1.200'000 Ft, biztosítsa az önkormányzat.

II. Á' beteľjesztés ĺndoka - Itr. Tényá||ási adatok
A fenti kérelem indokolja' hogy kerüljön megalkotásra egy olyan önkormányzati rendelet, mellyel a
képviselő-testtilet a kerületért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenysége
miatt, megbecsülésľe érdemes elhuný iránti tiszteletét méltó módon kifejezheti. A rendeletben
meghatźrozásra keľül, hory kit tekint az önkormányzat sajźú halottjának, milyen költségeket visel az
elhunyt családja helyett, és a haüásköri valamint eljĺárĺási kérdéseket istisztázza.

Iv. Dtintéstaľtalmánakľészletesismeľtetése
A rendeltben szabáiyozásľa kerül, hogy kit tekint a Képviselő-testiilet saját halottjának. Javasolom
saj át halottnak tekinteni:

a) a,,Jőzsefváros Díszpolgárď' kitiintető címmel rendelkező po|gźrt,
b) a polgáľmestert, az alpolgáľmestert és a települési képviselőt a mandátuma betöltésének ideje

alatt,
c) polgármesteri tisztségét legalább egy teljes cikluson át betöltő polgármesteľt.

ÉR KHľäTT

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testületi ülés időpontj a: 20|4. jűnius 25 . .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a kegyeleti szabályokľól szóló önkoľmányzatĺ ľendelet megalkotásáľa

A napiľendet nyílt üIésen kell tĺáľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
szükséses.
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A rendeletben továbbá szabáiyozásľa kerül, hogy mit értiink temetési költségek alatt, és ezeknek
viselésének módját. Az előteľjesztés mellékletétképezi a kegyeleti szabályokľól szóló önkormányzati
rendelet tervezete.
A rendelet megalkotásával egyidejűleg javasolom Csécsei Béla polgáľmester _ mint az <inkormányzat
saját halottja - sírkő á|IÍtĺásának költségeit viselje az onkormátnyzat.

V. Diintés célja' pénzĺigyi hatása

A saját ha|ottányilvánítássa| jźrő kĺiltségekről a képviselő-testiilet egyedileg dönt.
A sirkö állitás egyszeri kiadástje|ent, amelynek fedezetéül azá|ta|źnos tartalékotjelölom meg.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet
A Képviselő-testi.ilet hatásköréből nem ruházhatő źtt a Mag7ĺaroľszág helyi önkormányzatairó| sző|ő
20II. évi CLxXxx. törvény (Mötv.) 42. $ 1. pontja szerinti rende|etalkotás. A Képviselő-testtilet
hatźlrozataaz Mötv. 43. $ (1) bekezdésén alapul.

Fentiek a|apjźln kérem a rendelet megalkotását és ahatźrozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képvise|ő.testület úgy dönt' hogy

1. a) Csécsei Béla sírkövének állítĺásálhoz I.200.000-Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a míĺködési
általános tartalék.

b) felkéľi a polgáľmestert a sírkőáI|itásźthoz szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l4. június 26.

2. a) az onkormźnyzat kiadás 11l07-0l cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános
tarta|ék - kötelező feladat _ e|őirźnyzatáról 1.200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11104 cím -
önként vállalt feladat - beruhrízási e|óirányzatára néhai Csécsei Béla po|gármesteľ sÍľkő á||ítása
címén.

b) felkéri a polgármestert, hogy a hatźnozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye ťlryelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a) pont esetén 2014. június 26.,b) pont esetén legkésőbb 2014. december 31.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: JegyzőiKabinet, P*,sy,,IJgyosztźt|y

Budapest' 2014. jűniusl4. / / /n,/ą// Ĺźa
dľ. kocsis ľ'{áúé ĺ,-.

polgáľmesteľ
Tö'rvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

/, ,/bb-á-
dr. Mészáľ Erika

a|jegyző Ť
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B udapest Fővá ros VIII. keľiĺlet Józsefu áľosi Onkoľ mźny zat Képvĺselő-testĺiletének

..ĺ2014. (W.....)

iinkoľmányzati rendelete

a kegyeleti szabályokľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az Alaptöľvény 3f.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatĺáskörében, az A|aptorvény 32. cikt (1) a)

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva _ annak érdekében' hogy a kerületért végzett
kiemelkedő kł5zé|eti, szak'rlai, művészeti és egyéb tevékenysége miatt megbecsi.ilésre érdemes elhuný
iránti tiszteletét méltó módon kifejezhesse, és osztozhasson a hozzźúartozők gyászźtban _ a
következőket rendeli el:

1. $ (1) Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuĺárosi onkormányzat ha az a Polgári
törvénykönyvről szóló 20|3. évi V. törvény (atovábbiakban: Ptk.) 8:1. $ (1) bekezdés l. pontjában
meghatźrozott sorrend szerinti közeli hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratź*a|
nem ellentétes _ eĺha|źůozźlsa esetén saját halottjának tekinti

a) a,,J őzsefv źros Díszpolgárď' kittintető címme| rendelkező polgárt,
b) a polgáľmestert, az alpolgármesteľt és a települési képviselőt a mandátuma betöltésének

ideje alatt,
c) po|gármesteri tisztségét legalább ery teljes cikluson át betöltő polgármesteľt.

(2)Nem tekinthető az önkormányzat sajátt halottjának az, aki aľra éľdemtelenné vált (így kiilönösen, ha
szándékos biĺncse|ekmény miatt jogerősen elítélték, vagy neki felróható egyéb okból a felsorolt
tisztségek betöltésére a vonatkozó törvények rendelkezései értelmében nem |ennejogosult).

2. s (1) Amennyiben a hozzźúartozók igény|ik, az önkormányzat sajźú halottjának temetésével, a
kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők _ közeli hozzźttartozókkal egyeztetett _ ellátásáról a
polgáľmester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében
a) megteszi mindazon intézkedéseket, me|yek elvégzésére az egyeztetés soľán a hozzátaĺtozók

felkérik'
b) gondoskodik nekľológ, sajtóközlemény megjelentetéséról, az önkoľmányzat székhelyén

ryászlobogó kihelyezéséról.

3. s (l) Az önkormátnyzat a saját halottja temetési k<lltségét teljes mértékben, illetve a közvetlen
|lozzátartozók kérésére részben, Budapest Főváros MII. keľiilet Józsefuáľosi Önkormányzat nevére
kiállított szÁm|a a|apján viseli.

(2)A temetési költségek fedezeteként a költségvetésben fonást kell biztosítani, az önkormányzat
képviselő.testiiletének küIön haüírozata alapján..

(3 ) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában:
a) halott-szíllítĺás,
b) sírheýálLás'
c) sírásas,
d) koporsó, vagy uľna'
e) ravata|ozÁs,
f) szertartĺĺs,
g) egyéb tartozékok (fejfa' szemfedő stb.),
h) az önkormányzat koszorują
i) sírkő á|líüás.
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(4)Amennyiben az e|hunýat más szerv is saját halottjĺínak tekinti az önkoľmáĺyzat a temetési
költségeket e szerwel történő megegyezés szerinti aĺźnyban viseli.

4. $ Ez a rendelet 2014. június 26. napjarl lép hatĺályba.

Bucĺapest, 2014. június ...

Danada-RimźnEdina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester
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Ih[DoKoLÁs

1. $-hoz

Az (I) bekezdésben rögziti a szakasz, hogy a rendelet eĘénél fogva kiket tekint az önkormányzat
saját halottjának. A (2) bekezdés szabtúyozza, hogy mely esetekben nem tekinthető az e|hllnyt az
önkormányzat saj át halottj ának.

2-3. $-hoz
A kegyeleti gondoskodás körébe tartoző feladatokat és eljárási szabályokat rögzítik a szakaszok'

4. $-hoz
Hatźiyba léptető rendel kezés t árta|maz


