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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kegyeleti gondoskodásról szóló 12/2013. 

(IV. 25.) számú önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: rendelet) rögzíti a városért 

végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, művészeti, illetve egyéb tevékenysége miatt 

megbecsülésre érdemes elhunyt iránti tisztelet kifejezésének módját, az önkormányzat saját 

halottjává nyilvánítás lehetőségét.  

 

Egy sajnálatos haláleset kapcsán felülvizsgálatra került a rendelet tartalma, melynek 

eredményeként megállapítást nyert, hogy egyes pontjainak módosítása indokolt. 

 

A rendelet - a Ptk. által meghatározott sorrend szerinti közeli hozzátartozók szándékával, illetve 

az elhunyt végakaratával összhangban - az önkormányzati halottá nyilvánítás két alapesetét 

rögzíti. Az első esetben kimondja, hogy mely személyeket tekint az önkormányzat 

automatikusan saját halottjának, a második esetben pedig rendelkezik arról, hogy a 

polgármester - a képviselő-testület tájékoztatása mellett - indoklással ellátott írásos döntésében 

mely személyeket nyilváníthat az önkormányzat saját halottjának.  

Utóbbi esetben a rendelet a 2. §-ban meghatároz egy további feltételt: „…feltéve, hogy a 

szertartásra Komló város közigazgatási területén belül kerül sor.”  

Álláspontom szerint e kitétel rögzítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 

saját halottjává az elhunyt személyt az életében Komló városért végzett kiemelkedő 

tevékenysége alapján nyilvánítja. Tiszteletét, megbecsülését fejezi ki ilyen módon, és ezt nem 

befolyásolja az a tény, hogy az elhunyt személy akár személyes, családi vagy egyéb kötődése 

folytán a szertartás megtartására más település közigazgatási területén kerül sor.  

Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek e feltétel rendeletből való törlését! 

 

A hivatkozott 2. § javaslatom szerint az alábbi tartalomra módosulna: 

  

„2. § 

A polgármester – ha az a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti 

közeli 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.” 

 

A rendelet 4. § (3) bekezdése a temetési költségek tételes felsorolását tartalmazza. Tekintettel 

arra, hogy napjainkban egyre gyakrabban választanak alternatív temetkezési formák (hamvak 

szórása, hamvak szórókútban történő elhelyezése) közül, a rendelet ehhez való igazítását, 

megfelelő módosítását is szükségszerűnek látom. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, 

hogy a rendelet 4. § (3) bekezdését egészítse ki a „különösen” kifejezéssel, ezzel lehetőséget 

biztosítva arra, hogy eseti mérlegelés tárgyát képezze a viselt temetési költségek 

meghatározása.  

 

A hivatkozott 4. § (3) bekezdés javaslatom szerint az alábbi tartalomra módosulna:: 

 

„(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában különösen: 

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.” 

 
 

Az előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indoklásaként is szolgál. 
 

Az előterjesztést a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság tárgyalja, álláspontját a képviselő-

testületi ülésen ismerteti. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az illetékes 

bizottság véleményének figyelembevétele mellett döntsön az 1. számú mellékletként csatolt 

rendelettervezet elfogadásáról! 

 

Komló, 2017. november 29.       

 

    

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

  



1. sz. melléklet - Tervezet 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/….. (……..) 

 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 

szóló 12/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Kegyeleti gondoskodásról szóló 

12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„2. § 

A polgármester – ha az a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti 

közeli 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.” 

 

2. § 

A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában különösen: 

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.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Komló, 2017. november 30. 

 

 

          dr. Vaskó Ernő       Polics József 

              címzetes főjegyző       polgármester 

 


