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Tárgy: Szentháromság temető üzemeltetése 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A Szentháromság temető (továbbiakban: Temető) az Árpádváros városrészben a Küküllő utca 

– Mátis Kálmán utca – Szabó Kálmán utca – Ipoly utca által határolt területen fekszik. 

Területe 11 ha 2530 m
2
. Egy egységet képez, ugyanakkor két helyrajzi számú ingatlant 

tartalmaz. A 2214/1 hrsz-ú, 7 ha 8832 m
2
 térmértékű ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, a 2214/2 hrsz-ú, 3 ha 3698 m
2
 térmértékű ingatlan a Római Katolikus 

Főplébánia (továbbiakban: Főplébánia) tulajdonában áll. 

 

 
 

A Temető három oldalról drótfonatos, a Küküllő utca felől betonoszlopos, pallós kerítéssel 

körbekerített, nyilvántartás szerinti infrastrukturális létesítményei – a kerítésen kívül – 

ravatalozó, gondnoki lakás és iroda. 
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Juhász István „Kecskemét Város Temetői” című könyvében olvashatóan a Temetőt a Római 

Katolikus Egyház 1739. áprilisában nyitotta meg az 1739-40. évi pestisjárványban elhunyt 

római katolikus hívők eltemetésére. A járvány megszűntét követően 1740 áprilisában a 

Temetőt azonnal le is zárták. Újranyitására 1778-ban, a belső városrészekben lévő temetők 

lezárása okán került sor. Területét az eltelt időszak alatt többször bővítették, a legutolsó 

bővítés 1920-ban volt. 1961-62-ben az Árpádvárosi lakótelep építése során a lakótelep egy 

részét a temető területén építették fel, részben már betemetett területeken lévő sírok 

exhumálásával, részben a Temető tartalékterületeinek felhasználásával. Végleges formáját, és 

területét ekkor nyerte el.  

A Temető lezárására 1964-ben született döntés, ettől kezdve nem működő, lezárt temető. 

 

Az önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. (továbbiakban: 

Közszolgáltató) között 2013. december 5-én kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint a 

Közszolgáltató lezárt temetőként üzemelteti, így a szerződés keretében szükség szerint végzi a 

Temető takarítását, gyommentesítését, a hulladékok összegyűjtését és elszállítását. 

 

A Temetőben áll az I. világháború során eltemetett hősök sírja és emlékműve, mely a Temető 

Mátis Kálmán utca felőli részén a Küküllő utcai kaputól a ravatalozóig vezető főút közelében 

a Főplébánia tulajdonában álló területrészen helyezkedik el.  

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ez évben pályázatot írt ki a 

Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában A 

felhívásra az érintett temetőrész tulajdonosaként a Főplébánia jogosult pályázatot benyújtani. 

Sikeres pályázat esetén a Temető ezen kiemelt eleme, az I. világháborús hősök emléke 

megújulhat. 

 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét. 

 

 

Kecskemét, 2016. november 24. 
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A bizottság Sipos László tanácsnok tárgybeli 291-27/2016. számú tájékoztatójában foglaltakat 

tudomásul vette. 

 


