
BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
 

10/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
 

az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról  
 
Biri Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  
 
1. Általános rendelkezések 
 
1. § 
 
E rendelet célja, hogy az önkormányzat – a településért végzett kiemelkedő közéleti, szakmai, 
művészeti és egyéb tevékenységére figyelemmel – az elhunyt iránti megbecsülését méltó módon 
kifejezhesse, és osztozzon a hozzátartozók gyászában. 
 
2. §  
 
Biri Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere – ha az a közvetlen 
hozzátartozók szándékával, illetőleg az elhunyt végakaratával sem ellentétes – az Önkormányzat saját 
halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki  
a) polgármesterként szolgálta a községet;  
b) „Biri Község Díszpolgára” címben részesült (és Magyarországon temetik el); 
c) elhalálozásakor Biri Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-

testület) aktív tagja, vagy korábban legalább három választási cikluson keresztül a képviselő-testület 
tagja volt; 

d) elhalálozásakor, vagy nyugállományba helyezéséig a polgármesteri hivatal vezető köztisztviselője 
volt, és a polgármesteri hivatallal legalább tízéves közszolgálati jogviszonyban állt. 

 
3. §  
 
A Képviselő-testület minősített többséggel az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt az 
elhunyt személyt, aki  
a) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra 

méltó, illetve Biri érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy  
b) halálakor legalább huszonöt éve az Önkormányzat foglalkoztatásában állt.  
 
4. § 
 
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. Eljárási szabályok 
 
5. §  
 
(1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást kezdeményezheti:  
- a polgármester, 
- az önkormányzati képviselők, 
- a jegyző, 
- a társadalmi szervezetek. 
(2) Az Önkormányzata saját halottjává nyilvánításról – az 1-2. §-okban foglaltak figyelembevételével 

– a polgármester dönt. 
 
6. §  



 
(1) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, valamint a kegyeleti feladatok ellátásáról – az 

eltemetésre köteles személy(ek) hozzájárulása esetén – a polgármester gondoskodik.  
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében  
a) megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,  
b) gondoskodik a temetési beszéd, valamint a nekrológ elkészítéséről, illetve a sajtóközleménynek az 

Önkormányzat lapjában és a megyei lapban történő közzétételéről, továbbá  
c) gondoskodik az Önkormányzati Hivatal épületére a gyászlobogó kihelyezéséről. 
 
7. § 
 
A temetés méltó színvonalát a hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetve a polgármester határozza 
meg. 
 
8. §  
 
(1) Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét bruttó háromszázezer 

forint összeghatárig viseli.  
(2) Az Önkormányzat saját halottja temetési költségét az önkormányzat éves költségvetésének 

általános tartaléka terhére kell biztosítani.  
(3) A temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 
- halott-szállítás, 

sírhelyváltás, sírásás, 
- koporsó, vagy urna, 
- ravatalozás, szertartás, 
- egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.), 
- az önkormányzat koszorúja. 
 
9. § 
 
(1) Ha az elhunytat más is a saját halottjának tekinti, az Önkormányzat a költségek megegyezés 

szerinti részét viseli.  
(2) Az elhunytat saját halottjának tekintő másik féllel a költségviselésről szóló megállapodást a 

polgármester köti meg.  
 
10. § 
 
(1) Az önkormányzat a saját halottja tiszteletére, Halottak Napján – a temetéstől számított tíz évig – a 

sírjára koszorút helyez. 
(2) A koszorú készíttetéséről és illő elhelyezéséről a polgármester gondoskodik, a temető 

üzemeltetőjének közreműködésével. 
 
11. §  
 
A polgármester az átruházott hatáskörben tett intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatja a 
Képviselő-testületet.  
 
3. Záró rendelkezések 
 
12. §  
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 


