A kihirdetés módja: kifiiggesztés
A kihirdetés napja: 2)I4.június 26.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-testületének
29120t4. (VI.26.)

tinkoľmányzati rendelete
a kegyeleti

szabályokról

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testülete az
Alaptdrvény 32.cikt (2) bekezdésében meghatźrozott eľedeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptorvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatźlrozott feladatk<jľében eljárva _ annak
a kerületért végzett kiemelkedő kozé|ętĺ,szak<rnai, művészeti és egyéb
érdókében, hogy
-miatt
megbecsülésľe érđemeselhuný iranti tiszteletét méltó módon
tevékenysége
kifejezhesse, és osztozhasson ahozzźńartozők gyászäban_ a következőket

ręndeli el:

_
1. s (l) BuđapestFővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat ha az a Polgaĺi
tilrvénykönyvről szóló 2Ol3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. $ (1) bekezđés1.
pontjáĹan meghatáĺozott soľrend szerinti kozeli hozzátartozók szandékttval, í||etre az
éľ'o''ytvégakarutával nem ellęntétes _ e|ha|áIozása esetén saját halottjanak tekinti
a) a,,Jőzsefváĺos Díszpolgárď' kittintető címmel rendelkező polgárt,
b) a polgríľmestert, az alpo|gtrmestert és a telepiilési képviselőt a

c)

mandátuma

betöltésének ideje alatt,
polgármesteri tisztségétlegalább egy teljes cikluson át betĺjltő polgáľmestert.

(2) Nem tekinthető az önkormźnyzat saját halottj źnak az, aki arra érdemtelenné váIt (igy
kü|ĺinösen, ha sziĺndékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélték,vagy neki felľóható

egyéb okból a felsorolt tisztségek betöltésére a vonatkozó törvények rendelkezései
éľtelmébennem lenne jogosult)'

2.

Amennyiben a hozzátartozők igénylik, az oĺ.lkotmźnyzatsajźĺthalottjĺĺnak
temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendők - koze|i hozzátafiozókkal

s (1)

egyeztetett _ e||átásźtről a polgáľmester gondoskodik.

.

(2)

az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében

^polgáľmester
megteszi mindazon intézkedéseket,melyek eIvégzéséreaz egyeńetés soľán a
a)
hozzátartozók fe lkéľik'
b) gondoskodik nekrológ, sajtóközleméĺy megjelentetéséľől, az önkormźnyzat székhelyén
gyászlobo gó kihelyezéséről.

3. $ (1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben,illetve a
kozvetlen hozzátartozók kérésérerészben, Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányzat nevére ki ál l ított szám|a a|apj án vi

s

el

i.

(2)A temetési költségek fedezeteként a koltségvetésben forrást kell biztosítani, az
önkormányzat
(3 )

képviselő-testÍiletének ktilön hat'áĺor,ata a|apján.

Temeté si kö ltsé gek e rendelet a]ka|mazásáb an:

a) halott-szźilítás,
b) sírhelyváltás,
c) sírásás,
d) kopoľsó' vagy uľna'
e) ravata|ozás,

fl

szertartás,
g) egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.),
h) az önko rmányzat koszorúj a,
i) sírkő á||ítás.

(4)Amennyíbenaz elhunýat más szeľv is saját halottjĺának tekinti az onkormźnyzat a temetési
költségeket e szerwel töľténő megegyezés szerinti aŔnybanviseli.

4.

$

Ez

a rendelet

2}I4.junius 26' napjźnléphatá|yba.

Budapest, 2ll4.június 26.
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INDOKOLAS
1. $-hoz

Az (|)

bekezdésben rogzíti a szakasz, hogy a rendelet erejénélfogva kiket tekint az
(2) bekezdés szabáIyozza, hogy mely esetekben nem
önkoľmányzat saját halottjának.
^ saját halottjának.
tekinthető az elhuný az önkormtnyzat
2-3. $-hoz

A

kegyeleti gondoskodás k<jľébetartoző feladatokat és eljríľási szabźlyokat rcgzítLk a

szakaszok.

4. $-hoz

HatáIyb a léptető ľendelkezé st tartalmaz.

