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Kiskunhalas Város Polgármesterének       ÚJ VÁLTOZAT!  
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. szeptember 28-i ülésére 
 
a  

Egyes közterületek elnevezése tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének megállapításáról, a házszámozás, 
valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 41/2003. (XII.23.) Ktr. sz. önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a kimondja, hogy a városrészek, közterületek nevének megállapítása Kis-
kunhalas Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatko-
zó javaslatokról a képviselő-testület határozatban dönt, a közterületek elnevezésére felkérés nélkül javaslatot tehet 
bármely kiskunhalasi szervezet, képviselő és állampolgár, valamint az elnevezéssel kapcsolatos eljárásban biztosítani 
kell, hogy a város lakossága a javasolt elnevezés tekintetében véleményt nyilváníthasson.  
 
A Címkezelő tájékoztatása szerint címkezelési eljárást folytat több olyan ingatlannal kapcsolatban, mely ingatlanok-
nak nem áll módjában a használati címek bejegyzése, mert a telkek előtti közterületek elnevezése eltér a valós haszná-
lattól vagy hiányzik: 
 
1. A Címkezelő a Pipacs és a Jácint utca elnevezésének pontosításának kérelmével kereste meg Kiskunhalas Város 

Képviselő-testületét. Kiskunhalas Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 93/1977. számú határozatában nevezte el 
az érintett terület utcáit, melynek megfelelően történt a folyamatosan beépülő ingatlanok címképzése is, azonban a 
közterületek telekalakításai nem követték minden esetben a beépített terület növekedését. A jelenlegi állapot sze-
rint a Jácint utca déli (páros) oldala már beépült, a lakóházak házszámai Jácint utca elnevezéssel kerültek kialakí-
tásra, azonban magának a Jácint utcának a telke egy egységet alkot a Jácint utcára merőleges, Pipacs utca telkével.  
A 2015. január 1-től bevezetett Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR ) és az ahhoz kapcsolódó jogszabály-
változások azonban nem teszik lehetővé, hogy egy lakóingatlan címképzése során az ingatlan előtti közterületnek 
a nyilvántartásba bejegyzett elnevezése eltérjen a csatlakozó ingatlantól, ezért szükséges megosztani (az 1. számú 
melléklet szerint) a közterületi ingatlant annak érdekében, hogy a Jácint utcára eső területének elnevezése beje-
gyezhető legyen a nyilvántartásba. 

 

(Jácint utca, forrás: Google Maps) 

 

2. A Címkezelő tájékoztatása szerint eljárást folytat a 41744/3 és 41744/4 hrsz.-ú ingatlanok címképzésével kapcso-
latban, melynek során észlelte, hogy a 41790/1 helyrajzi számú közút elnevezése nincs bejegyezve az ingatlan 
nyilvántartásba. (2. Melléklet) Az érintett közterületi ingatlan szakasz természetben tekinthető mind a Gárdonyi 
Géza (korábban Kocsis Lajos), mind pedig a Páfrány utca folytatásának is. Az előbbiek miatt a Címkezelő a Ren-
delet 5. § (5) bekezdését nem tudja alkalmazni automatikusan - miszerint „a már névvel ellátott közterület termé-
szetes meghosszabbításaként kialakuló új közterület szakasz külön elnevezés nélkül a meghosszabbított közterület 



nevét kapja” -, mert nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik meglévő közterületnek a folytatása, így arról 
testületi döntés szükséges. Tekintettel arra, hogy a 41790/1 helyrajzi számú ingatlan egy része jelenleg is a Páf-
rány utca területére esik, javasolt az érintett közterület szakasznak a Páfrány utca elnevezést adni. 

 

(Páfrány utca, forrás: Google Maps) 

3. Lakossági kérelem érkezett egy a Jókai utca északi végén található zsákutca elnevezésére. A kérelmező a Jókai 
utcával megegyezően kéri elnevezni a zsákutcát. Az utcában – a két sarki ingatlanokon túl – 5 db ingatlan találha-
tó, melyből 2 db beépített. A Címkezelővel történt egyeztetés alapján az elnevezésnek nincs akadálya, a címkép-
zés elvégezhető kérelmezett elnevezéssel. Az utca területe jelenleg 2 db ingatlanból áll, amelyek közül csak a 
konkrétan kérelmezett 42066/4 hrsz.-ú közterület, azonban a szabályozási terv a 4068/1 hrsz.-ú ingatlant is közte-
rületbe sorolja, ezért javasolt úgy megfogalmazni a határozatot, hogy a 4068/1 hrsz.-ú ingatlan is megkaphassa au-
tomatikusan az utcanevet a közterületté történő átminősítés után. (3. Melléklet, megjegyzés: a Google Maps-on 
hibásan „Iparszőlők útja”-ként szerepel, valamint a földhivatali alaptérképen is hibásan „Jókai Mór”-ként szerepel 
a csatlakozó közterület) 

 

(Jókai utca, forrás: Google Maps) 

 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Jácint utca elnevezést adja a 9031 hrsz.-ú ingatlan megosztásából létrejövő Pipacs utca és Kamilla utca közti 
szakaszának, 



2. Páfrány utca elnevezést adja a 41790/1 hrsz.-ú ingatlannak, valamint a szabályozási terv szerint az út szélesí-
tése során már kialakult és kialakuló új közterületi ingatlanoknak, 
3. Jókai utca elnevezést adja a 42066/4 hrsz.-ú ingatlannak, valamint a szabályozási terv szerint az út szélesítése 
során már kialakult és kialakuló új közterületi ingatlanoknak, 
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1-3. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljárjon. 
5. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Kormányhivatal felé jelezze Kiskunhalas Város Ön-
kormányzatának arra vonatkozó igényét, hogy a „ligete” közterület jelleg használható legyen a címkezelés so-
rán. 
 
Határid ő:   azonnal 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető  Helyben 
 Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, mint címkezelésért felelős 
 Tóth Beatrix ügyintéző 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2017. szeptember 26.           
 
 
 
 
 
          Fülöp Róbert s.k. 


