
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
14/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról 
I6 

 
 
Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

 
1. § 

(1) Ibrány Város Önkormányzata - ha az elhunyt végakaratával nem ellentétes - az  
önkormányzat saját halottjának tekinti:  
a./ a város díszpolgárát, 
b./ halálakor a képviselő-testület tagját,  
c./ az önkormányzat által fenntartott  intézmény, vagy Polgármesteri Hivatal kinevezett 
vezetőjét 
 
 
(2) Ibrány Város Önkormányzata - az önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja azt, - aki: 
 
a./  Ibrány Város Önkormányzatának /illetve jogelődjének/ tisztségviselője volt, 
 
b./ kimagasló szakmai, hivatásbeli, közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel az 
önkormányzat által alapított kitüntetések közül aki a Pro Urbe Emlékérem, illetve Ibrányért 
Díszcímer kitüntetésben részesült.  
 
c./ az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalói közül, aki 
munkabaleset következtében hunyt el 
 

 
2. § 

 Ibrány Város Önkormányzata saját halottjává nyilvánítást kezdeményezhetik: 
- a polgármester, 
- a képviselő-testület tagjai, 
- a jegyző. 
 
 

3. § 
(1) A közvetlen hozzátartozóval/hozzátartozókkal történő egyeztetés után a polgármester 
gondoskodik: 
 - az önkormányzat saját halottja temetésének szervezéséről,  
- a temetési beszéd, nekrológ, sajtóközlemény elkészítésről,  
- a Polgármesteri Hivatalban a gyászlobogó elhelyezéséről  
(2) Amennyiben az elhunytat több szervezet is saját halottjának tekinti, úgy a polgármester az 
(1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során  felveszi a kapcsolatot ezekkel a 
szervezetekkel egyeztetés céljából. 
 



 
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 költségeket, - aminek maximális összege 500.000.-Ft lehet- az Önkormányzat 
aktuális éves költségvetéséből az általános tartalék terhére biztosítja. 
(3) Temetési költségek e rendelet alkalmazásában: 
- halott-szállítás, 
- sírhelyváltás, sírásás 
- koporsó, vagy urna, 
- ravatalozás, szertartás, 
- egyéb tartozékok /fejfa, szemfedő stb./, 
- az önkormányzat koszorúja. 
(4) Amennyiben az elhunytat más szervezet is saját halottjának tekinti, Ibrány Város 
Önkormányzata a temetési költségeket e szervvel történő megegyezés szerinti arányban viseli. 
 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2010. május 25. 
 
 

Berencsi Béla    Bakosiné Márton Mária 
polgármester     jegyző 

 
 


