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Budakalász Város Polgármestere 

 

          
251/2012.(XI.29.) számú előterjesztés 

 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

A Képviselő-testület 
2012. november 29-ei  

rendes ülésére 
 
 

Tárgy: Javaslat Parlagi Endre saját halottá nyilvánítása ügyében hozott 
286/2012.(X.25.) Kt. határozat tárgyalására 
 
 
 
Készítette:   Villám Zsuzsanna okt.kult.sport oszt.vez. 
 
 
Egyeztetve:  Balsai Judit pü.osztályvezető 
    
 
 
Ellenőrizte: dr. Papp Judit irodavezető  
 
 
Látta:   dr. Molnár Éva jegyző      

 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság   
 

 
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.  
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Előterjesztés 

 

Tárgy: Javaslat Parlagi Endre saját halottá nyilvánítása ügyében hozott 
286/2012.(X.25.) Kt. határozat tárgyalására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város önkormányzat Képviselő-testülete Parlagi Endre – korábbi 
polgármester – 2012. október 22-ei halálesetét követően 2012. október 25-ei 
rendkívüli ülésén saját halottá nyilvánította és az alábbi határozatot hozta: 

„286/2012.(X.25.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Parlagi Endrét, 
Budakalász  2012. október 22-én elhalálozott polgármesterét saját halottjának 
tekinti, temetési költségének fedezetét – 600.000,-Ft erejéig – Budakalász Város 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012.(III.5.) rendelet 13. 
számú melléklet, tartalékok 2.1. sorából biztosítja.” 
 
2012. november 22-én a gyászoló család nevében az özvegy az előterjesztés 
mellékletét képező kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. 
 
A Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint dr. Hantos István képviselő 
közvetítette a család és az özvegy felé a Képviselő-testület saját halottá 
nyilvánításáról szóló döntését. 
 
Az özvegy kifejezett kérésére az önkormányzat szervezetten nem vett részt és 
nem tartott búcsú beszédet a polgármester temetésén. 
 
A temetés költségeihez biztosított hozzájárulás igénybe vétele érdekében a 
temetési költségek önkormányzat nevére szóló számláival lehet elszámolni, a 
számla másolatok benyújtását követően kerül sor a számla(ák) összegének 
folyósítására. 
 
Az özvegy a mellékelt levélben a temetési hozzájárulás támogatásként történő 
folyósítását kérelmezi a Budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány számára – 
elesettek és rászorulok megsegítésére – .  
 
Fenti tények figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatokat terjesztem 
elő: 
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A két határozati javaslat kizárja egymást! 
 

1. Határozati javaslat 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Parlagi Endre saját halottá 
nyilvánítása ügyében hozott 286/2012.(X.25.) Kt. határozatát nem módosítja, a 
temetési hozzájárulás kifizetését az özvegy számára számlák ellenében, a 
számlákon szereplő összeg erejéig továbbra is biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

2. Határozati javaslat 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Parlagi Endre saját halottá 
nyilvánítása ügyében hozott 286/2012.(X.25.) Kt. határozatát  a gyászoló család 
kérésére visszavonja, és Parlagi Endre polgármester végakaratának tiszteletben 
tartásával a Képviselő-testület a Budakalászi Szent Erzsébet Alapítványt 
600.000 Ft működési támogatásban részesíti, továbbá felhatalmazza a 
Polgármestert az erről szóló támogatási megállapodás aláírására. 
A fedezetet a Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 10/2012.(III.5.) rendelet 13. számú melléklet, tartalékok 2.1. sorából 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

 
Budakalász, 2012. november 22. 

Rogán László 
polgármester 


