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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Évek óta visszatérően jelentkező igény a Tisztelt Képviselők részéről – legutóbb Morber 
János, Komló Város Díszpolgára, városunk korábbi első számú vezetőjének elhalálozását 
követően merült fel –, hogy kerüljön megalkotásra egy olyan önkormányzati rendelet, mellyel 
a képviselő-testület a városért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb 
tevékenysége miatt megbecsülésre érdemes elhunyt iránti tiszteletét méltó módon kifejezheti. 
 
A rendelettervezet egyeztetés céljából első körben megküldésre került a Komlói Honismereti 
és Városszépítő Egyesület választmánya részére, észrevételeik, javaslataik beépítésre kerültek 
a tervezet szövegébe 
 
Ezt követően a rendelettervezetet véleményezésre megküldtük a Tisztelt Képviselők felé, 
visszajelzés nem érkezett. 
 
Tekintve, hogy a rendelettervezet elfogadásának számottevő költségvetési kihatása nincs, 
ugyanakkor ily módon is lehetőséget adna a képviselő-testület részére, hogy elismerését 
kifejezze, javaslom a Tisztelt Képviselőknek, hogy a rendelettervezetet fogadják el. 
 
 
Komló, 2013. április 17. 
 
 

Polics József 
polgármester 



1. sz. melléklet - rendelettervezet 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

… / 2013. (… . …) 
 ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 
A KEGYELETI GONDOSKODÁSRÓL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – annak érdekében, hogy a 
városért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenysége miatt 
megbecsülésre érdemes elhunyt iránti tiszteletét méltó módon kifejezhesse, és 
osztozhasson a hozzátartozók gyászában – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Komló Város Önkormányzata – ha az a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában meghatározott sorrend 
szerinti legközelebbi hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával 
nem ellentétes – elhalálozása esetén saját halottjának tekinti  

a) a „Komló Város Díszpolgára” kitüntető címmel rendelkező polgárt, 
b) a polgármestert, az alpolgármestert és a települési képviselőt a mandátuma 

betöltésének ideje alatt, 
c) polgármesteri tisztségét legalább egy teljes cikluson át betöltő polgármestert. 

 
(2) Nem tekinthető az önkormányzat saját halottjának az, aki arra érdemtelenné vált 

(így különösen, ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték, vagy neki 
felróható egyéb okból a felsorolt tisztségek betöltésére a vonatkozó törvények 
rendelkezései értelmében nem lenne jogosult). 
 

2. § 
 
A polgármester – ha az a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott sorrend szerinti 
legközelebbi hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem 
ellentétes –, a képviselő-testület tájékoztatása mellett, indoklással ellátott írásos 
döntésével az önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt a személyt, aki 

a) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói 
közül munkabaleset következtében hunyt el, vagy 

b) Komló városa, illetve a város lakosságának érdekében kifejtett kimagasló 
szakmai, emberi, hivatásbeli, vagy közéleti érdemeire, teljesítményére 
tekintettel arra méltó, 

feltéve, hogy a szertartásra Komló város közigazgatási területén belül kerül sor. 
 
 
 
 



3. § 
 
(1) Amennyiben a hozzátartozók igénylik, az önkormányzat saját halottjának 

temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők – közvetlen 
hozzátartozókkal egyeztetett – ellátásáról a polgármester gondoskodik. 

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében 
a) megteszi mindazon intézkedéseket, melyek elvégzésére az egyeztetés 

során a hozzátartozók felkérik, 
b) gondoskodik nekrológ, sajtóközlemény megjelentetéséről, a Városháza 

előtt gyászlobogó kihelyezéséről. 
 

4. § 

(1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben (de 
legfeljebb 500 ezer forintig), illetve a közvetlen hozzátartozók kérésére részben, 
Komló Város Önkormányzata nevére kiállított számla alapján viseli. 

(2) A temetési költségek fedezeteként a költségvetésben e célra elkülönített forrást 
kell biztosítani. 

(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 
a) halott-szállítás, 
b) sírhelyváltás, 
c) sírásás, 
d) koporsó, vagy urna, 
e) ravatalozás, 
f) szertartás, 
g) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.), 
h) az önkormányzat koszorúja. 

(4) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, Komló Város 
Önkormányzata a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti 
arányban viseli. 

5. § 

A polgármesternek a rendelet tárgyában hozott döntéseiről, valamint az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánított személyekről és természetes személyazonosító adataikról a 
polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. április 24. 
 

          dr. Vaskó Ernő       Polics József 
              címzetes főjegyző      polgármester 



Általános indokolás 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésén 
fogalmazódott meg igényként képviselői részről, hogy meg kellene alkotni egy, a 
kegyeleti gondoskodásról szóló rendeletet. A rendeletalkotásnak törvényi akadálya 
nincs, az Alaptörvény értelmében feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény 
által nem szabályozott helyi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
Az (1) bekezdésben rögzíti a szakasz, hogy a rendelet erejénél fogva kiket tekint az 
önkormányzat saját halottjának. A (2) bekezdés szabályozza, hogy mely esetekben 
nem tekinthető az elhunyt az önkormányzat saját halottjának. 
 

2. §-hoz 
Arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést a szakasz, hogy ki nyilvánítható az 
önkormányzat halottjává. Tekintettel az ilyen esetekben rendelkezésre álló idő 
rövidségére a döntést célszerű – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a 
polgármester hatáskörébe utalni. 
 

3-5. §-hoz 
A kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatokat és eljárási szabályokat rögzítik a 
szakaszok. 
 

6. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a kegyeleti gondoskodásról szóló …../2013. (… . …) önkormányzati rendeletéhez 

 
 
 

1. Társadalmi hatások: A javaslat pozitív társadalmi hatást von maga után, tekintve, 
hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület a városért végzett kiemelkedő 
közéleti, szakmai, művészeti és egyéb tevékenysége miatt megbecsülésre érdemes elhunyt 
iránti tiszteletét méltó módon kifejezhesse. 
 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 
biztosítására az önkormányzat költségvetésében fedezetet kell biztosítani.  
 
 
3. Környezeti hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt 
hatása nincs. 
 
 
4. Egészségügyi hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása 
nincs. 
 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának 
következtében az adminisztratív terhek jelentősen nem nőnek. 
 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következmények: Nem áll fenn kötelezettség a jogszabály megalkotására, így a 
jogalkotás elmaradásának sincs következménye, ugyanakkor a felmerült jogos igény 
kielégítését célozza. 
 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 
feltételek: A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételeket. A pénzügyi hatások a 2. pontban nevesítésre kerültek. 
 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, az nem tartozik az előzetes bejelentési 
kötelezettség alá tartozó jogszabálytervezetek közé. 
 
Komló, 2013. április 17. 
 

Polics József 
polgármester 
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