
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

 

a temetőkről 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény  42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 30. § (5) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Római Katolikus Főplébánia kizárólagos tulajdonában álló Római 

Katolikus Temetőre (5160/3 hrsz.) és a Kiskunhalasi Református Egyházközség kizárólagos 

tulajdonát képező Új Református Temetőre (6216 hrsz.), és a Régi Református Temetőre (B/4735/2. 

hrsz), (továbbiakban: Temetők) amely Temetőkben Kiskunhalas Város Önkormányzata 

(továbbiakban Önkormányzat) a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.  

2. § 

 Az Önkormányzat a köztemető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben a Római 

Katolikus Főplébániával és a Kiskunhalasi Református Egyházközséggel (továbbiakban: 

temetőtulajdonosok) szerződéses keretek között, az 1. melléklet szerinti megállapodást köti. 

3. § 

Az Önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó feladatainak ellátására a temetőtulajdonosok 

a köztemetésre kijelölt parcellában a soron következő temetési helyet biztosítják részére.  

 

4. § 

A temetőtulajdonosok a kijelölt temetési helyek területén a fenntartói jogosítványok keretében a 

temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és 

infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldterületek karbantartásáról, szükség szerint 

felújításról gondoskodnak. 

 

5. § 

 A temetőtulajdonosok a saját üzemeltetésű temetők használatának általános szabályairól 

temetőszabályzatukban rendelkeznek. 

6.§ 

(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 

1. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendelet 

2. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

28/2000.(IX.20.) önkormányzati rendelet 

3. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

35/2000.(XI.30.) önkormányzati rendelet 

4. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

6/2001.(II.01.) önkormányzati rendelet 

5. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

23/2001.(VII.05.) önkormányzati rendelet 

6. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

34/2001.(X.31.) önkormányzati rendelet 

7. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

7/2002.(II.21.) önkormányzati rendelet 



8. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

36/2002.(XII.18.) önkormányzati rendelet 

9. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

39/2003.(XII.23.) önkormányzati rendelet 

10. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

12/2004.(IV.29.) önkormányzati rendelet 

11. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

49/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet 

12. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

60/2004.(XII.22.) önkormányzati rendelet 

13. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

24/2005.(VI.29.) önkormányzati rendelet 

14. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

49/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 

15. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

38/2006.(XI.29.) önkormányzati rendelet 

16. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

40/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelet 

17. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

17/2008.(VII.1.) önkormányzati rendelet 

18. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

41/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet 

19. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

29/2009.(XII.02.) önkormányzati rendelet 

20. a temetőkről és a temetkezésről szóló 17/2000. ( IV.18.) önkormányzati rendeletet módosító 

21/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 

 

 

Kiskunhalas, 2015. április 30. 

 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/     /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

  polgármester       jegyző 

 

Záradék: 

 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 

való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

 

Kiskunhalas, 2015. március 30. 

 

        /:Dr. Ferenczi Mária:/ 

         jegyző 

 
 

 



 

1. melléklet a 9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város  Önkormányzata, (cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.  adószám: 15724904-2-03, törzsszám: 724902,statisztikai szám: 15724904-8411-321-03 ) 

képviseli: Fülöp Róbert polgármester ( továbbiakban Önkormányzat )  

 

másrészről :  

Római Katolikus Főplébánia ( 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 14.) képviseli: Dr. Finta József 

érseki helynök plébános, valamint Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 2.) képviseli: Édes Árpád elnök lelkész (továbbiakban: Egyházközségek)  

 

 

között, az Önkormányzatnak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető fenntartási kötelezettségének 

ellátása tárgyában – figyelembe véve a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt 

és a végrehajtásra kiadott 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet rendelkezéseit is - az alábbi 

feltételekkel:  

 

1. Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy a Római Katolikus Főplébánia kizárólagos tulajdonát 

képezi az 5160/3 hrsz. alatt nyilvántartott kiskunhalasi Római Katolikus Temető, valamint a 

Kiskunhalasi Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát képezi a 6216 hrsz. alatt 

nyilvántartott Új Református Temető. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kiskunhalasi Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát 

képezi a  B/4735/2  hrsz. alatt nyilvántartott Régi Református Temető, aminek fenntartását és 

megőrzését, mint a város múltjának kiemelkedően fontos emlékhelyét Kiskunhalas város az 1. 

pontban meghatározott temetőkkel együtt támogatni kívánja.  

 

3. Az Önkormányzat tulajdonában, fenntartásában és üzemeltetésében temető nincs, ezért a 

köztemető fenntartására vonatkozó, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott köztemető fenntartási 

kötelezettsége teljesítésére kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt a temetőt fenntartó 

Egyházközségekkel.  

 

4. Az Egyházközségek kötelezettsége az 1. pontban írt temetők fenntartása és üzemleltetése a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Temető-törvény) és a 

végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 

előírásainak megfelelően.  Amennyiben a köztemető üzemeltetését valamely Egyházközség 

vállalkozásba kívánja adni, az üzemeletetés formájáról, pályázat kiírásáról, a köztemetőt üzemeltető 

gazdálkodó szervezet kiválasztásáról, az üzemeltetési megállapodásról Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületét előzetesen tájékoztatja. Az üzemeletetési szerződés 

megkötéséhez az Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértése szükséges. Az egyetértés 

megadását követően a kegyeleti közszolgáltatási szerződés az Önkormányzat, az Egyház, és az 

Üzemeltető között jön létre. 

 

 

 

5.  Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. és 2. pontban írt temetőkre kiterjedő hatállyal a fenntartó és 



üzemeltető Egyházközségek temetőszabályzatot alkotnak. Rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat 

az 1. pontban írt temetőkre kiterjedő hatállyal önkormányzati rendeletet alkot a Temető-törvény 

42.§-ának felhatalmazása alapján. Szerződő felek rögzítik, hogy a temetőszabályzat nem lehet 

ellentétes az Önkormányzat rendeletével. 

 

6. Az Egyházközségek biztosítják az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási kötelezettségének 

ellátásához az 1. pontban írt temetők térítésmentes használatát.  

 

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 48. §-a alapján fennálló, az Önkormányzatot terhelő köztemetési kötelezettségnek a 

helyben szokásos legolcsóbb temetéssel tesz eleget. Az Egyházközségek kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy köztemetés esetén az egyszeri belépési díjért (belépési díj, ravatalozó és kellékeinek 

használata, hűtő használata) fizetendő díj 20 %-át számítják fel. Az Egyházközségek az 

Önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó feladatainak ellátását úgy biztosítják, hogy 

esetenként a köztemetésre kijelölt parcellában a soron következő temetési helyet (sírhelyet) 

bocsátják az Önkormányzat rendelkezésére, köztemetés esetén ingyenesen, valamint a sírásás 

költségén túl nem számítanak fel semmilyen egyéb hozzájárulást. 

 

8. Az Egyházközségek kinyilvánítják, hogy az Önkormányzat illetékességi területén lévő, 1. 

pontban meghatározott temetőkben lehetővé teszik mind az egyházi, mind a világi kegyeleti 

szertartásokat. Az Egyházközségek vállalják, hogy a temetőkben eltemetett személyek emléke 

méltó megőrzésének és ápolásának, valamint az elhunyt személyek eltemetésének lehetőségét 

felekezeti hovatartozásra, illetve lelkiismereti meggyőződésre és bármely más megkülönböztetésre 

való tekintet nélkül, köztemető jelleggel mindenki számára biztosítják. 

 

9. Az Önkormányzat 4. pontban meghatározott önkormányzati rendeletben - a Temető-törvényben 

kapott feladatkörében eljárva – szabályozza a temetők rendjét, az Egyházközségek 

temetőszabályzatával összhangban. 

 

10. Az Önkormányzat az 1. és 2. pontban meghatározott temetők fenntartásához az alábbiak szerint 

járul hozzá: 

a) A temetők tisztántartásához, zöldfelületek gondozásához, parkosításhoz  Egyházközségenként 4-

4 fő munkaerőt biztosít, 1-1 főt március 1-től augusztus 31-ig, 4-4 főt szeptember 1-től november 

30-ig az Egyházközségekkel történt egyeztetések szerint.  

b) Az Önkormányzat a Halasi Városgazda Zrt. közreműködésével a temetőkben szükségessé váló 

munkákban segítséget nyújt oly módon, hogy a temetőfenntartó egyházközségek által a Halasi 

Városgazda Zrt-től megrendelt munkálatok árát 75 % kedvezménnyel állapítják meg, azaz a számla 

végösszegében a hivatalos ár 25 %-át számítják fel. Az Egyházközségek a tervezett munkálatokat az 

Önkormányzat által jóváhagyott éves munkatervben rögzítik.  

 

11. Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra, öt évre, 2015. április  hó 01. napjától 

2020. március hó 31. napjáig terjedő időre kötik. A határozott idő lejártával a szerződés megszűnik, 

de az a Szerződő Felek közös megegyezésével meghosszabbítható. 

 

12. A Felek jelen szerződés tartalmát évente közösen felülvizsgálják és szükség szerint módosítják a 

megváltozott körülményeknek megfelelően.  

 

13. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták rendezésére a Szerződő Felek a 

Kiskunhalasi Járásbíróság  illetékességét kötik ki. 

 

 

 



14. Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják 

alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény, a Temető-törvény, a Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik 

irányadónak. 

 

Jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült. 

 

 

Kiskunhalas, 2015.március 30. 

 

 

 

…………………………    ………………………….. 

Dr. Finta József     Édes Árpád   

érseki helynök plébános    elnök lelkész 

Római Katolikus Főplébánia    Kiskunhalasi Református Egyházközség 

      

 

 

 

 

……………………………..    ……………………………. 

Fülöp Róbert      Molnár Ferenc 

Polgármester      Vezérigazgató 

Kiskunhalas Város Önkormányzata   Halasi Városgazda Zrt. 

 

 


