
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelete  

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a ve-

szélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §- ban 

kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kis-

kunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a szociális igaz-

gatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott fel-

hatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni ellátásokról szóló Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete III. Fejezete a 

következő „Köztemetés” alcímmel egészül ki: 

„Köztemetés 

8/E. § 

(1) A köztemetésre jogosultak körét és a jogosultság feltételeit a Szoc.tv. 48. §-a tartalmazza. 

(2) A polgármester önkormányzati hatáskörben köztemetést rendelhet el, ha nincs vagy nem 

lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(3) Köztemetésként a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el, hamvasztásos teme-

tési formában. 

(4) Köztemetés estén vizsgálni kell a temetési költség megtéríthetőségét, a költségeket hagya-

téki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél érvényesíteni kell. 

(5) Hagyaték, illetve hagyatéki eljárás hiányában a temetésre köteles személyt (személyeket) a 

köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni. 

(6) Amennyiben az elhunyt személy eltemettetésre köteles hozzátartozója köztemetésben ré-

szesül és az elhunyt ingó, ingatlan hagyatékának összértéke a 300.000,-Ft-ot nem haladja meg, 

az önkormányzat és a köztemetésben részesülő személy – a szociális körülmények figyelembe-

vételével – a kötelezett egyedi írásbeli kérelmére a köztemetés költségeinek részletekben tör-

ténő megtérítésére minden esetben külön részletfizetési megállapodást köt. 

(7) A részletfizetés iránti kérelmet illetékmentesen kell benyújtani a Kiskunhalasi Közös Ön-

kormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportjánál. 

(8) A részletfizetési megállapodás iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a Pol-

gármester dönt.  

(9) A részletfizetési megállapodásnak tartalmaznia kell különösen a köztemetés teljes költség-

ének 12 havi kamatmentes részletekben történő megfizetését. 



(10) Szerződésszegés esetén, a szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester felmondja 

és a kedvezményezett a köztemetésből hátra maradt összeget, a jegybanki alapkamattal növelt 

összeggel együtt, egy összegben, a szerződés felmondásától számított 30 napon belül vissza 

kell fizetnie. 

(11) Az eltemettetésre köteles személy részére a köztemetés költségeinek megtérítése alóli 

mentesség nem állapítható meg.” 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. június 7-én lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. június 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2021. június 3. 

 

 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 


