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A Heves Megyei Önkormányzat
10/2004. (III. 26.) HMÖ rendelete
a kegyeleti gondoskodásról
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kegyeleti gondoskodásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a/ a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) tagjaira, tisztségviselőire
b/ a Közgyűlés állandó bizottságai nem közgyűlési tag tagjaira (továbbiakban:
szakértő)
(2) A rendelet hatálya kiterjed az 1. § (1) bekezdésében megjelölt azon közgyűlési és
szakértő bizottsági tagokra is, akiknek az ilyen tagsági viszonya megszűnése és
halálesete között legfeljebb négy év telt el, feltéve, hogy legalább két választási
ciklus alatt a Közgyűlésnek, illetve a bizottságnak tagja volt.
2. §
A rendelet hatálya alá tartozó elhunyt személyek minősítése
(1) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó elhunyt esetében a Közgyűlés legfeljebb
a temetési költségek 25 %-áig terjedő mértékben járul hozzá a temetési költségekhez, figyelemmel a költségnormákra is.
(2) A Közgyűlés elnöke az 1. §. (1) bekezdésben megjelölt személyeket a Heves
Megyei Önkormányzat halottjává nyilváníthatja.
(3) Ha a (2) bekezdésben megjelölt személyeket a Heves Megyei Önkormányzat halottjává nyilvánítja, temetésének költségeit a Közgyűlés viseli az elszámolható
normaköltségek erejéig.
3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott személyi körből elhunytat a halálának
körülményei, életútja és érdemei figyelembevételével a Közgyűlés elnöke – frakcióvezetőkkel történt egyeztetés után nyilvánítja a Heves Megyei Önkormányzat
halottjává, melyről tájékoztatja a Közgyűlést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti minősítés során különösen a következő körülményeket
kell figyelembe venni,
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a/ az elhunyt képviselői tisztségével, illetve beosztásával összefüggő kötelezettségeinek, feladatainak teljesítése
b/ választás vagy megbízás alapján társadalmi kötelezettségeinek teljesítése
c/ az eskü és a rá vonatkozó jogszabályok alapján elvárható kifejtett tevékenysége
d/ szolgálati utazások, illetőleg a szolgálati helyre vagy onnan menet közben érte
a halál.
(3) A „Heves megyei Önkormányzat halottjává” nyilvánított elhunyt személy részére
közeli hozzátartozójával történt egyeztetés alapján a síremlékállítás költségéhez
hozzájárul.
(4) A kegyeleti kiadásokra vonatkozó normákat és az elszámolás rendjét a rendelet
melléklete tartalmazza.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően meghalt, az 1. § (1) bekezdésében megjelölt személyekkel kapcsolatos kegyeleti gondoskodás során kell alkalmazni.
Sós Tamás sk.
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Dr. Benkár József sk.
Heves Megye Főjegyzője
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Melléklet a 10/2004. (III. 26.) HMÖ rendelethez
I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák
1/ Halottszállítás költsége
A temetőn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási
költség – a temetőn belüli szállítást kivéve – nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket.
2/ Sírhelyköltség.
a/ A sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a ténylegesen felmerült, számlával
igazolt, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap négyszeresének
megfelelő összeg képezi.
b/ Templomban, kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) költségeit a ténylegesen felmerült, számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a köztisztviselői
illetményalap kétszeresének megfelelő összeg.
c/ Kettős sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az egy sírhelyre eső, de legfeljebb az a/ pont szerinti maximált összeg.
3/ Szolgáltatási költségek és kellékek
Számlával igazolt, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap négyszeresének megfelelő összeg.
4/ Síremlékállítás költsége
Számlával igazolt, legfeljebb azonban a köztisztviselői illetményalap 15szörösének megfelelő összeg. Az elhunyt szolgálati helyén állított emléktábla költsége nem terheli a síremlék normaösszegét.
II. A kegyeleti költségnormát nem terheli kiadások
1/ Koszorú költség
a/ A R. 2. § (2) bekezdése szerint minősített halott temetésén legfeljebb 2 db koszorú.
b/ A R. 2. § (1) bekezdése szerint minősülő halott temetésén 1 db koszorú.
c/ Síremlék avatáskor, megemlékezéskor síremlékenként, illetve emléktáblánként
1 db koszorú.
2/ Gyászközlemény költsége
A R. 2. § (2) bekezdés szerint minősített halott temetése esetén a sajtóban történő
közzétételének számla szerinti összege.
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3/ Testületi tiszteletadás költségei (ideértve a temetéssel összefüggő utazási költséget).
4/ Sírgondozás költsége.
III. A kegyeleti költségek elszámolásának rendje
1/ A kegyeleti költségeket a szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján teljes
összegben kell téríteni a R. 2. § (2) bekezdés szerint minősített elhunyt esetében,
az I. részben írt korlátozásokra tekintettel.
2/ A kegyeleti költségeket a szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján legfeljebb
25 %-ban kell téríteni a R. 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó elhunytak esetében, az I. részben írt korlátozásokra tekintettel.

