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Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2012 (VII.24.) önkormányzati r e n d e l e t e

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:

1. §
(1) Medgyesbodzás Község Önkormányzata ( a továbbikban Önkormányzat) - ha az a Polgári
Törvénykönyv 685. §. b./ pont szerinti sorrend szerinti legközelebbi hozzátartozó/k/ szándékával,
illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes - az önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja
azt, aki:
a.) a község díszpolgára
b.) az Önkormányzatnak /illetve jogelıdjének/ tisztségviselıje volt,
c.) halálakor a képviselõ-testület tagja,
d.) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói közül
munkabaleset következtében hunyt el, vagy e szervnél legalább 20 éves folyamatos jogviszonnyal
rendelkezett,
e.) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli, vagy közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel arra
méltó.
2. §
(1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítását kezdeményezhetik:
a.) a polgármester,
b.) a képviselõ-testület tagjai,

(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról a Képviselı-testület dönt.

3. §
(1) Az önkormányzat saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos teendık közvetlen hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetett - ellátásáról a polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében
- megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket,
- gondoskodik a Polgármesteri Hivatal elıtt gyászlobogó kihelyezésérıl.
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4. §
(1) Az önkormányzat a saját halottja temetési költségét teljes mértékben, illetve a közvetlen
hozzátartozó/k/ kérésére részben viseli.
A temetés méltó színvonalát a hozzátartozóval/hozzátartozókkal egyeztetve a polgármester
határozza meg.
(2) A temetési költségek fedezetét az Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított
költségkeret biztosítja.

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

(4) Amennyiben az elhunytat más szerv is saját halottjának tekinti, az Önkormányzat a temetési
költségeket e szervvel történı megegyezés szerinti arányban viseli.
5. §
(1)Az önkormányzat a saját halottja tiszteletére, Halottak Napján - a temetéstõl számított 10 évig a sírjára koszorút helyez.
(2)A koszorú készíttetésérõl és illı elhelyezésérıl a polgármester gondoskodik.
6. §
Ezen rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba .

Medgyesbodzás, 2012. július 24.
Krucsai József
polgármester
Kihirdetve: 2012. július 24.

dr. Sódar Mária
jegyzı

dr. Sódar Mária
jegyzı
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