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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a kegyeleti szabályokról szóló 18/2009. (VI.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
 
A rendelet-tervezet indokolása: 
 
A jelenleg hatályos rendeletünk értelmében az Önkormányzat a saját halottjának 
tekinti: 

- Újpest valaha volt polgármestereit; 
- Újpest díszpolgárait; 
- az Újpestért Díjjal kitűntetett polgárokat: 
- azon települési képviselőket, akik a halálukkor tagjai az újpesti Képviselő-

testületnek; 
- azon volt települési képviselőket, akik az újpesti Képviselő-testületnek 

legalább két cikluson keresztül a tagjai voltak. 
A felsorolt személyek tisztes eltemettetéséről – a családdal egyeztetve - az 
Önkormányzat gondoskodik. A temetési költségeket az Önkormányzat viseli. 
 
A szabályozás értelmében a saját halotti kőr az Önkormányzat választott 
tisztségviselőire és az Önkormányzat kitüntetettjeire terjed ki. A saját halottá 
nyilvánított személyek körét indokolt kiterjeszteni az újpesti választópolgárok által 
az újpesti egyéni választókerületekben megválasztott országgyűlési képviselőkre is. 
 
 
Újpest, 2014. augusztus 11. 
 
 
 
         Wintermantel Zsolt 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a kegyeleti szabályokról szóló 18/2009. (VI.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2014. (……) önkormányzati rendeletét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kiss Pétert, Újpest volt országgyűlési 
képviselőjét az Önkormányzat a saját halottjának tekinti, temetésének költségeit az 
Önkormányzat viseli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2014. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a kegyeleti szabályokról szóló 18/2009. (VI.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A kegyeleti szabályokról szóló 18/2009. (VI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a a 
következő f) ponttal  egészül ki: 
(Az Önkormányzat a saját halottjának tekinti:) 
„f) azon volt országgyűlési képviselőket, akik 1990. január 1-jét követően Újpest 
közigazgatási területét érintő egyéni országgyűlési választókerületben kerültek 
megválasztásra.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


