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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

2022 decemberében elhunyt ………………….. nagytarcsai származású író és tanár. Néhai 

……………… a Nagytarcsa Községi Könyvtár életében kiemelkedő szerepet vállalt. 

…………. egész életében fontosnak tartotta a határon túli magyar irodalom ügyét és azt, hogy 

a magyar nyelv művelése ne csak külhonban, de itthon is fontos szerepet kapjon a kulturális 

közéletben.  
 

Kezdeményezem, hogy néhai …………….. volt nagytarcsai lakost Nagytarcsa Község 

Önkormányzata saját halottjává történő nyilvánítását, tekintettel kimagasló szakmai, emberi, 

hivatásbeli és közéleti érdemeire, teljesítményére; Nagytarcsa érdekében végzett kiemelkedő 

tevékenységére; ezzel méltó módon kifejezve az elhunyt iránti megbecsülését, tiszteletét, 

osztozva a hozzátartozók gyászában. 

 

Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 20/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) az alábbiakról rendelkezik: 

 

4.§. 

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

ellátásáról - az eltemetésre köteles személy hozzájárulása esetén - a polgármester 

gondoskodik. 

(2) A temetés méltó színvonalát a hozzátartozókkal a polgármester egyezteti. 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 történő közzétételéről, 

c) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a gyászlobogó kihelyezéséről, továbbá 

d) a saját halott tiszteletére, Halottak Napján - a temetéstől számított 10 évig - a sírjára 

koszorút helyez. 

5.§ 

(1) Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét a teljes 

összeghatárig viseli. 

(2) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában:  

-          halott-szállítás 

-  sírhelyváltás, sírásás, hamvasztás 

- koporsó vagy urna 

- ravatalozás, szertartás 

- egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő stb.) - az önkormányzat koszorúja. 

(3) Az Önkormányzat saját halottja temetési költségét az Önkormányzat általános 

céltartalék keretének terhére szükséges biztosítani, átmeneti gazdálkodás esetén pedig az 

adott év költségvetésébe betervezni, a költségvetési rendelet megalkotásakor pedig elfogadni 

szükséges. 

 

Az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánítás következtében az önkormányzati 

rendelet 5.§ foglalt temetési költségek viselésére, valamint a 4.§ (2) d) pontjában megjelölt 

koszorú(k) elhelyezésére kötelezett, melyet a költségvetésbe betervezni és elfogadni 

szükséges. 
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Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a jelen előterjesztést megtárgyalni, a saját halottá 

nyilvánításról határozni szíveskedjen. 

  

 

Nagytarcsa, 2023. január 04. 

 

    

                                                                              Gulyás Tamás István s.k. 

                                                                                           polgármester  

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023. (I.12.) sz. 

határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete néhai ………………………… az 

Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottjává nyilvánítja, ezzel kifejezve az elhunyt 

iránti megbecsülését, tiszteletét. 

Nagytarcsa Község Önkormányzata saját halottja temetési költségét a Nagytarcsa Község 

Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének terhére biztosítja, melyet a 2023. évi 

költségvetés elkészítésekor betervezni szükséges. 

Egyidejűleg felkéri a polgármestert a temetéssel, valamint a kegyeleti feladatokkal 

kapcsolatos teendők ellátására.   

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


