
 
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2013.(VII.01.)   önkormányzati rendelete  

az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályairól  
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában és a (2) bekezdésében; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. §. 1. pontjában, a 8. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  az alábbiakat rendeli el:  
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) Balassagyarmat Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítható az a köztiszteletben álló 
személy, aki 
a.) Balassagyarmat Díszpolgára” és „Balassagyarmatért Emlékérem” kitűntetésben részesült, 
b.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának polgármestere vagy jegyzője volt, 
c.) halálakor a képviselő-testület tagja volt, 
d.) az önkormányzat intézményeinek munkavállalói közül, aki munkabalesetben hunyt el.  

 
(2)  Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás feltétele, hogy: 

a.) a Ptk. 685. § b.) pont szerinti sorrend szerinti legközelebbi hozzátartozó/k/ szándékával, 
b.) az elhunyt személy végakaratával ne legyen ellentétes.   

 
Eljárási szabályok 

 
2. § 
 

(1) Az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítást kezdeményezheti a képviselő-testület tagja, 
a képviselő-testület bizottságainak tagjai, a jegyző, az önkormányzati intézmények vezetői. 

(2) Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról a polgármester dönt. 
(3) Az önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatok ellátásával kapcsolatos 

feladatok ellátásáról – az elhunyt Ptk. szerinti legközelebbi hozzátartozójával egyetértésben – a 
polgármester gondoskodik. 

(4) A polgármester (3) bekezdésben foglalt feladatkörében 
- gondoskodik a nekrológ, temetési beszéd, sajtóközlemény elkészítéséről, 
 - a Városháza épületén gyászlobogó kihelyezéséről, 
- ha az elhunytat több szerv, intézmény tekinti saját halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot. 
 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségeit bruttó  
 200.000.-Ft összeg erejéig átvállalja. 
 
(2)   A temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 

- koporsó vagy urna, 
- sírhely és sírásás,  
- ravatalozás, szertartás,   
- az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.)és  
- az önkormányzat koszorújának költsége. 

 
(3) A temetési költségek fedezetét a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésében erre a célra elkülönített keret biztosítja. 
(4) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának nyilvánítja Balassagyarmat Város 

Önkormányzata a temetési költségeket a költségek viseléséről kötött megállapodásban foglaltak 
szerint viseli. A megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.  
 



(5) A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről évente beszámol a képviselő-
testületnek. 

 
4. § 
 

Módosító rendelkezések 
 

„BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
adományozásáról szóló 16/2000.(V.19.) önkormányzati rendelet az alábbi 12. §-sal egészül ki, és a 
jelenlegi 12. § számozása 13. § - ra módosul: 
 

„12. § 
 

A „BALASSAGYARMAT DÍSZPOLGÁRA” cím és a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem 
kitűntetésben részesült személyt halála esetén a polgármester a külön rendeletben szabályozott 
rendelkezések szerint az önkormányzat halottjának nyilváníthatja.” 
 

Záró rendelkezések 
 
5. § 
 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. július 1. napjától kell 
alkalmazni. 
 
 
 

 

  /: Medvácz Lajos :/    /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester                 jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. július hó 01. napján. 
 
 
 
  /: dr. Varga Andrea :/ 
  jegyző 
 


