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Készült Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 
17-i zárt ülésére 
 
Tárgy: Előterjesztés díszsírhely adományozásáról és az önkormányzat saját 
halottjává nyilvánításról 
Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLII. törvény 6. § (4) bekezdésében és 
a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat 
rendeletben szabályozhatja a temetők működését és a temetkezés rendjét.  
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2005.(XI.28.) 
önkormányzati rendelettel eleget tett ennek a kötelezettségének. Ez a helyi rendelet 
rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület köztemetőben egyedi elbírálás alapján 
díszsírhelyet adományozhat, melynek használati ideje a temető fennállásáig tart, 
használata díjtalan.  
 
A Képviselő-testület tagjai előtt is ismeretes tény, hogy Illés Antal Balatonszemes 
település volt polgármestere elhalálozott. Illés Antal 1990-2006-ig látta el a 
polgármesteri feladatokat a településen. 
 
A Képviselő-testület által a korábbi megbeszélések során elhangzott, hogy a volt 
polgármester urat az önkormányzat tekintse saját halottjának. A kegyeleti szertartás 
szervezése során szembesültünk azzal, hogy Balatonszemes településen ez a 
kérdés jelenleg nincs rendeleti szinten szabályozva, ezért utólagosan mindenképpen 
célszerű lenne egy testületi döntést hozni a kegyeleti feladatok ellátásról és a temetési 
költségek viseléséről.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy a temetés méltó színvonalát a Polgármester, vagy az általa 
kijelölt személy egyeztesse a hozzátartozókkal. A kegyeleti feladatok ellátása 
tekintetében a Polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a 
gyászlobogó kihelyezéséről.  
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Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét a teljes 
összeghatárig viseli, melybe bele tartozik a halott-szállítás, sírhelyváltás, sírásás, 
hamvasztás, koporsó vagy urna ravatalozás, szertartás, egyéb tartozékok (fejfa, 
szemfedő stb.), az önkormányzat koszorúja.  
Az Önkormányzat saját halottja temetési költségét az Önkormányzat általános 
céltartalék keretének terhére szükséges biztosítani, átmeneti gazdálkodás esetén 
pedig az adott év költségvetésébe betervezni. 
 
Fontosnak tartjuk a jövőre nézve a fenti kérdések szabályozása tekintetében egy helyi 
szintű önkormányzati rendelet megalkotását.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Illés 
Antalt, Balatonszemes település volt polgármesterét saját halottjának nyilvánítja és 
számára a köztemetőben díszsírhelyet adományoz.  
 
Felhatalmazza a Polgármester a kegyeleti feladatok ellátására, melynek keretében 
többek között gondoskodik a Polgármesteri Hivatal épületére a gyászlobogó 
kihelyezéséről. 
 
Az Önkormányzat a saját halottjának számlával igazolt temetési költségét a teljes 
összeghatárig viseli, melybe beletartozik: a halott-szállítás, a sírhelyváltás, a sírásás, 
a hamvasztás, a koporsó vagy urna ravatalozás, szertartás, egyéb tartozékok (fejfa, 
szemfedő stb.), az önkormányzat koszorúja.  
 
Az Önkormányzat a saját halottja temetési költségét az Önkormányzat a 2022. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
 Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 
 Közreműködik: Fekete Beatrix megbízott jegyző 
 Határidő: soron kívül 
 
Balatonszemes, 2022. február 07. 
 
 
 
        Németh Kornél Antalné 
              polgármester 

 
Látta: Fekete Beatrix megbízott jegyző 

 

 

 



 


