
 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

20/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

Pápa Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról 

(egységes szerkezetben) 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – ha az elhunyt 

végakaratával, és a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) 

bekezdésben felsorolt személyek (a továbbiakban: eltemettetésre köteles személy) 

akaratával nem ellentétes – saját halottjának nyilváníthatja azt a személyt, aki  

a) az Önkormányzat tisztségviselője, 

b) legalább négy cikluson keresztül az Önkormányzat Képviselőtestületének tagja, 

c) a Pápai Polgármesteri Hivatalnál, az Önkormányzat fenntartásában működő 

intézménynél, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságnál legalább 20 

év közszolgálati, közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal rendelkező 

alkalmazott volt,  

d) a b)-c) pontban megjelölt jogviszonnyal kapcsolatos feladatellátás közben hunyt el, 

e) a város érdekében végzett kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti 

érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó. 

 

(2) Nem nyilvánítható az Önkormányzat saját halottjává, aki arra méltatlanná vált, különösen, 

ha szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték. 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítást a polgármester vagy a jegyző 

kezdeményezheti. 

 

(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a polgármester dönt. 

 

3. § 

 

(1) 1Az Önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal, nekrológ vagy 

sajtóközlemény megjelentetésével, a Városházán gyászlobogó kihelyezésével, koszorú 

megrendelésével kapcsolatos feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és 

Szervezeti Osztálya – az eltemettetésre köteles személlyel egyeztetve - látja el. 
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(2) 2Az Önkormányzati és Szervezeti Osztály az Önkormányzat saját halottainak nevét 

emlékkönyvben örökíti meg. 

 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a saját halottja temetési költségének – az eltemettetésre köteles 

személlyel egyeztetve – legfeljebb 50 %-át viseli, amely összeg nem haladhatja meg a      

250 000 forintot. 

 

(2) A temetési költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani. 

 

(3) A rendelet alkalmazásában temetési költségek a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény 25. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt temetkezési szolgáltatás 

költségei. 

 

5. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pápa, 2019. november 22. 

 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. Dr. Nagy Krisztina sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

 Kiadmány hiteléül: 

 

 

 _____________________ 

 köztisztviselő 
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