Pér Község Önkormányzata
9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230
Fax: (96) 559-239

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (V.17.) önkormányzati rendelete
a saját halottakkal kapcsolatos kegyeleti tennivalókról
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XXX. Törvény 44/A.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ (1) A rendelet célja, hogy Pér Község Önkormányzata méltó módon kifejezhesse a község
fejlődése, hírnevének öregbítése érdekében kimagasló szakmai, tudományos, művészeti vagy
közéleti tevékenységet kifejtett elhunyt iránti megbecsülését.
2.§ (1) Pér Község Önkormányzata, ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az
elhunyt végakaratával nem ellentétes a szükséges egyeztetést követően - saját hallottjának
tekintheti, azt a személyt, aki
a) a halálát megelőzően Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja volt;
b) a halálát megelőzően a község országgyűlési képviselője volt;
c) a halálát megelőzően a Polgármesteri Hivatallal vezető köztisztviselője, továbbá az
Önkormányzat által fenntartott intézmény vezetője volt, és az intézménnyel legalább
15 éves közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg a Polgármesteri Hivatallal legalább
15 éves közszolgálati jogviszonyban állt;
d) akinek Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa alapított címet vagy
kitüntetést adományozta;
e) a község érdekében végzett kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli (gazdasági,
műszaki, tudományos, művészeti stb.) vagy közéleti érdemeire, teljesítményére
tekintettel arra méltónak bizonyult.
3.§ (1) Pér Község Önkormányzata saját halottjainak nevét, születésének és halálának évét a
Polgármesteri Hivatalban elhelyezett emlékkönyvben örökíti meg.
4.§ (1) Saját halottá nyilvánítást kezdeményezhetik:
a) a Képviselő-testület tagjai,
b) a polgármester,
c) a jegyző.
(2) A saját halottá nyilvánításról – a polgármester által összehívott rendkívüli képviselőtestületi ülés keretében – a Képviselő-testület egyszerű többséggel hozott határozattal dönt.
5.§ (1) Az Önkormányzat saját halottjával összefüggő kegyeleti feladatok ellátásáról a
polgármester a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(2) A polgármester a Polgármesteri Hivatal közreműködésével:
a) a hozzátartozók igénye szerint – velük egyetértésben – megteszi a temetéssel
kapcsolatos intézkedéseket;
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b) intézkedik a temetés időpontjának közzétételéről Pér község honlapján, valamint a
Polgármesteri Hivatalban és a település területén található hirdetőtáblákon;
c) együttműködik az elhunyt családjával a nekrológ elkészítésében;
d) gondoskodik az elhunytról való megemlékezést szolgáló koszorúról;
e) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatán gyászlobogó
elhelyezéséről.
(3) Az Önkormányzat saját halottjának temetési költségeihez hozzájárulhat, illetve
átvállalhatja azt.
Hatályba léptető rendelkezések
6.§ (1) E rendelet 2011. május 18. napján lép hatályba.
7. § (1) E rendelet az Európai Uniós jogi aktusokkal összhangban van.

Herold Ádám sk.
polgármester

Dr. Slánicz Katalin sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 16-i ülésén fogadta
el.

Kihirdetve: 2011. május 17.
Dr. Slánicz Katalin sk.
jegyző

