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HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

37/2006. (XII. 1.) RENDELETE1 
HATVAN VÁROS SAJÁT HALOTTJÁVÁ NYILVÁNÍTÁSRÓL 

 
EGYSÉGES SZERKEZET 

 
 
Hatvan Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt, valamint Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
49/2005. (X. 28.) rendeletét figyelembe véve, Hatvan városért és lakosságáért kiemelkedő 
tevékenységet végző megbecsült személyek elhalálozása esetére Hatvan város nevében 
kinyilvánítandó legmagasabb kegyeleti tiszteletadás céljából a következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet alkalmazási köre 
1. § 

 
E rendelet Hatvan város saját halottjává nyilvánított elhunyt személyek eltemetésének, 
végső nyughelyük biztosításának, valamint a kegyeleti tiszteletadás szabályait tartalmazza. 
 

Értelmez ő rendelkezések 
2. § 

 
a)2 Hatvan város saját halottja: az a Hatvan városért és lakosságáért kiemelkedő 

tevékenységet végző megbecsült elhunyt személy, akit Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága (a 
továbbiakban: Jogi és Ellenőrzési Bizottság) Hatvan város saját halottjának nyilvánít; 

b)3 díszsírhely: a hatvani 4184/5 és 4185 hrsz.-on felvett, természetben Hatvan, Temető 
út 14. szám alatt található köztemetőben Hatvan város saját halottja részére kijelölt 
sírhely; 

c)4 közeli hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 
nevelőszülő, valamint a testvér. 

 
Hatvan város saját halottjává nyilvánítás szabályai  

3. § 
 
(1) Hatvan város saját halottjává nyilvánítható az az elhunyt személy, aki 

a) Hatvan város társadalmi, kulturális, infrastrukturális fejlődését, országos és 
nemzetközi megbecsülését elősegítette; 

b) Hatvan város lakosságának érdekében, elsősorban a lakosság szociális 
helyzetének javítását, oktatási és sportolási lehetőségeit, kulturális fejlődését 
elősegítette; 

c) Hatvan város fejlődéséért kiemelkedően dolgozva kimagasló eredményt ért el, 
maradandót alkotott, vagy elősegítette a város lakosságának előrehaladását, 
nemzetközileg növelte Hatvan város hírét és tekintélyét; 

                                                 
1 A 78/2008/XII.19./, 44/2009./VIII.28./, 34/2010./X.29./, 1/2018./I.26./ önkormányzati rendeletekkel módosított 
egységes szerkezet. 
2 Módosította: 1/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 1-től. 
3 Módosította: 78/2008./XII.19./ Ökr. 1. §. Hatályos: 2009. január 1-től. 
4 Módosította: 44/2009./VIII.28./ Ökr. 1. §. Hatályos: 2009. szeptember 1-től. 



d)1 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületétől a „Hatvan Város 
Díszpolgára” címet, a „Hatvan Város Pro Urbe díja" kitüntetést, a „Hatvany 
Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetést, vagy a „Dr. Papp Zoltán 
kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” kitüntetést megkapta. 

(2)2 Hatvan város saját halottjává nyilvánítást Hatvan város polgármestere 
kezdeményezheti, amennyiben a kezdeményezéshez az elhunyt személy valamelyik 
közeli hozzátartója az alábbiak közül – egymást követő sorrendben – hozzájárul: 
a) házastárs, illetőleg élettárs, 
b) egyenesági leszármazó, 
c) a törvényes öröklés általános rendjének megfelelően egymást követő 

sorrendben bármelyik közeli hozzátartozó. 
A polgármester kezdeményezése alapján a Jogi és Ellenőrzési Bizottság jogosult az 
érintett elhunyt személyt Hatvan város saját halottjának nyilvánítani. 

(3)3 A Jogi és Ellenőrzési Bizottság a Hatvan város saját halottjává nyilvánításról 
határozatot hoz, melyet díszpecséttel ellátott emléklap formájában is át kell adni az 
elhunyt személy közeli hozzátartozói valamelyikének az alábbi sorrendben:  
a) a házastárs, illetőleg élettárs, 
b) az egyenesági leszármazó, 
c) a törvényes öröklés általános rendjének megfelelő egymást követő 

sorrendben bármelyik közeli hozzátartozó 
részére. 

 
Hatvan város saját halottját megillet ő tiszteletadás rendje 

4. § 
 
(1)4 Az önkormányzat Hatvan város saját halottja részére ingyenesen díszsírhelyet 

biztosít, melynek megváltásáról a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
52/2007. (XI. 30.) Ökr.-ben foglaltaknak megfelelően saját hatáskörben jogosult 
rendelkezni Hatvan város saját halottjának közeli hozzátartozói, örökösei véleményét 
figyelembe véve. 

(2) Az önkormányzat Hatvan város saját halottjának valamennyi temetési költségét 
átvállalja függetlenül attól, hogy a díszsírhelyet igénybe vették-e. 

(3)5 Hatvan város saját halottjának temetési szertartásának szervezésében közreműködik 
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal, a szertartáson Hatvan város díszlobogója 
felvonásra kerül. 

(4)6 A Hatvan város saját halottjának nyilvánításról szóló határozat meghozatalától a 
temetés napját követő nap 8:00 óráig a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületére (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a gyászlobogót ki kell helyezni. 

 
Díszsírhely kijelölése és fenntartása 

5. § 
 
(1) A kegyeleti közszolgáltatást végző üzemeltető javaslata alapján az önkormányzat 

jelen rendelet hatályba lépését követően a sírhelygazdálkodás keretében elkészített 
éves temetőfejlesztési koncepcióban foglaltakkal összhangban kijelöli a díszsírhelyek 
parcelláját, melyek a 2008. évre vonatkozó éves temetőfejlesztési koncepció 
elkészítésétől kezdődően az éves sírhelygazdálkodási terv részét képezik. 

                                                 
1 Módosította: 1/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. február 1-től. 
2 Módosította: 1/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. február 1-től. 
3 Módosította: 1/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. február 1-től. 
4 Módosította: 78/2008./XII.19./ Ökr. 3. § (1). Hatályos: 2009. január 1-től. 
5 Módosította: 1/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. február 1-től. 
6 Módosította: 1/2018./I.26./ önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. február 1-től. 



(2) A díszsírhelyekkel kapcsolatban felmerülő – tulajdonosi kötelezettség körén kívül eső 
– üzemeltetési költségeket az önkormányzat fizeti meg. 

 
Záró rendelkezések 

6. § 
 
(1)1 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a köztemetőről és a temetkezés 

rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) Ökr. rendelkezései az irányadók. 
(2) Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 
 
 

Hatvan, 2006. december 1. 
 
 
 Dr. Bóta Julianna Érsek Zsolt 
 jegyző  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Módosította: 78/2008./XII.19./ Ökr. 4. §. Hatályos: 2009. január 1-től. 


