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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2017. október 26-i ülésére 

 

Egyes közterületek elnevezése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek nevének megállapításáról, a ház-

számozás, 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 Kiskunhalas Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, az elnevezések megállapításá-

ra, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokról a képviselő-testület határozatban dönt, a közterületek 

elnevezésére felkérés nélkül javaslatot tehet bármely kiskunhalasi szervezet, képviselő és állampolgár, va-

lamint 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 

ingatlanoknak nem áll módjában a használati címek bejegyzése, mert a telkek előtti közterületek elnevezése 

eltér a valós használattól vagy hiányzik: 

 

1. A Címkezelő a Fridrich Lajos utca elnevezésének pontosításának kérelmével kereste meg Kiskunhalas 

Város Képviselő-testületét (továbbiakban: Testület). A testület korábban a 357/2003. és a 338/2005. 

számú határozataiban adta a Fridrich Lajos utca elnevezést a tervezett „Dongér völgyi” úttól a Keceli út 

irányába haladó a kertvárost megkerülő (tervezett) út két szakaszának. A határozatokban 3 db helyrajzi 

szám lett megnevezve, amelyek közül ma már csak 2 található az ingatlan nyilvántartásban. (lásd. 1. 

melléklet). A város fejlődése, növekedése által az utca vonalvezetésének kialakítása során azonban több 

olyan helyzet is adódott, amikor a Címkezelő döntési helyzetbe került az érintett ingatlanok címképzése 

során, hogy az adott ingatlan előtti közterület bele tartozik-e a fentebb meghatározott területbe. Mivel a 

közterületek elnevezése nem átruházható hatáskör, ezért a Címkezelő a közterület kiterjedésének ponto-

sítását kérte a testülettől. A közterület elnevezésének pontosítása azért is indokolt, mert a Keceli út és a 

tervezet Dongér völgyi út közti szakasz nem kaphatja meg végig a Fridrich Lajos utca elnevezést, mert 

az utca meglévő szakaszának összekötése a Keceli úttal jelenleg csak már korábban elnevezett utcákon 

keresztül lenne lehetséges (Kamilla, Margaréta, Borostyán). 

 

(Fridrich Lajos utca, forrás: Google Maps)



2. A Címkezelő tájékoztatása szerint eljárást folytat egy Sáfrány utcai ingatlan címképzésével kapcsolat-

ban, melynek során észlelte, hogy a Sáfrány utca területébe eső, út céljára kialakított önkormányzati és 

magán tulajdonú ingatlanok elnevezése nincs bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba. (2. melléklet) A 

címkezelő a 8287/5 hrsz.-ú ingatlan elnevezését - és amennyiben önkormányzati tulajdonú az ingatlan -, 

a művelési ágának közterületre (közút) történő megváltoztatását kérte, továbbá a már elnevezett 8290 

hrsz.-ú ingatlan „Sáfrány utca” elnevezésének bejegyzését az ingatlan nyilvántartásba. 

 

(Sáfrány utca, forrás: Google Maps) 

3. A Címkezelő a „Keceli út” elnevezés pontatlanságára és az elnevezés ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzésének hiányára hívta fel a figyelmet S/1364-9/2017. számú levelében. A Keceli utat „Mártírok 

útja folytatásakénti elnevezés nélküli út teljes belterületi szakasza”-ként definiálta a Testület 279/1991. 

számú határozatában, azonban a kérdéses út teljes területe külterület (zártkert) művelési ágú terület, 

nincs belterületi szakasza, továbbá a Rendelet és a jogszabályok nem is belterülethez, hanem beépítésre 

szánt területhez kötik címképzés és a házszám megállapítás szabályait, ezért annak pontosítása (3. mel-

léklet) és az elnevezés bejegyzése szükséges. 

 

(Keceli út, forrás: Google Maps) 



4. A Halászcsárda utca elnevezés bejegyzését kérte a Címkezelő a 6338 hrsz.-ú ingatlanra, továbbá az út 

területének pontosítását, mivel az út területébe eső 6339/11 hrsz.-ú ingatlan a terület kialakulása során 

hibásan, Szilvás köznek lett bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba (4. melléklet). Az elnevezés pontosí-

tását indokolja az is, hogy az útépítés kapcsán telekalakítások és területvásárlások várhatóak, amelyek 

során kialakuló új közterületi ingatlanok esetében a helyes ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükség 

lesz az út területének korrekt meghatározásra. 

 

(Halászcsárda utca, forrás: Google Maps) 

5. A Vállalkozók útja elnevezés bejegyzését kérte a Címkezelő a 6023/3 hrsz.-ú ingatlanra, továbbá az út 

területének pontosítását, mivel a Testület 338/2005. számú határozatában csak a 6023/3 hrsz.-ú ingatlant 

nevezete el, nem rendelkezett az útról leágazó, az egyes ingatlanokat feltáró zsákutcák elnevezéséről (5. 

melléklet). Az elnevezés pontosítását indokolja az is, hogy egy tervezett útépítés kapcsán telekalakítások 

és területvásárlások várhatóak, amelyek során a kialakuló új közterületi ingatlanok esetében a helyes in-

gatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükség lesz az út területének meghatározásra. 

 

(Vállalkozók útja, forrás: Google Maps)



6. A Címkezelő tájékoztatása szerint a Szabadkai útként ismert közút az ingatlan-nyilvántartásban nincs 

bejegyezve. Az elnevezés bejegyzéséhez testületi döntés szükséges, azonban megvizsgálva az önkor-

mányzati nyilvántartást, nem található testületi döntés az ingatlan elnevezéséről, csupán annyi derül ki, 

hogy már az 1900-as évek elejétől ezzel az elnevezéssel szerepel minden korabeli térképen. Tekintettel 

arra, hogy az elnevezés bejegyzése testületi döntés alapján történhet, szükséges elnevezni a közterületet, 

egyben annak pontos kiterjedésének meghatározására is sor kerül a címkezelővel egyeztetettek szerint. 

(6. melléklet) 

 

(Szabadkai út, forrás: Google Maps) 

 

A beazonosítás megkönnyítését segítő, a szabályozási tervből készített térképrészletek az előterjesztés mel-

lékletét képezik. A fentiekről a lakossági véleménynyilvánítás lehetőségét a város honlapján közzétett hir-

detménnyel biztosítottuk. 

 



Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Fridrich Lajos utca elnevezést adja a Kertváros városrész észak-nyugati határán végigmenő, a Bo-

rostyán utca és a tervezett „Dongér völgyi” út között elhelyezkedő 41707/5; 41710/4; 9041/26; 41743/2; 

41741/9; 41747/4/4; 41741/21; 41745/3; 41833/8; 41874/1; 41865/7; 41859/10 hrsz.-ú ingatlanoknak, 

valamint a szabályozási terv szerint ezen út szélesítése során már kialakult és a jövőben kialakuló, új 

közterületként szabályozott vagy önálló hrsz.-ú magánútként bejegyzett ingatlanoknak, 

2. Sáfrány utca elnevezést adja a 8315/1; 6319/6 hrsz.-ú ingatlan Sáfrány utcával párhuzamos szaka-

szának; a 6318/3; 8308; 6322/1; 6323/6; 6323/4; 8287/5 hrsz.-ú ingatlanoknak, valamint a szabályozási 

terv szerint ezen út szélesítése során már kialakult és a jövőben kialakuló, új közterületként szabályo-

zott vagy önálló hrsz.-ú magánútként bejegyzett ingatlanoknak, 

3. Keceli út elnevezést adja a 41449 hrsz.-ú ingatlan Mártírok útja és a 40745 hrsz.-ú út közötti szaka-

szának, a 7208/1 és a 7939/2 hrsz.-ú ingatlanoknak, valamint a szabályozási terv szerint ezen út széle-

sítése során már kialakult és a jövőben kialakuló, új közterületként szabályozott vagy önálló hrsz.-ú 

magánútként bejegyzett ingatlanoknak, 

4. Halászcsárda utca elnevezést adja a 6339/11; 6337/5 hrsz.-ú ingatlan Halászcsárda utcával párhu-

zamos szakaszának; a 6333/3; hrsz.-ú ingatlannak, valamint a szabályozási terv szerint ezen út szélesí-

tése során már kialakult és a jövőben kialakuló, új közterületként szabályozott vagy önálló hrsz.-ú 

magánútként bejegyzett ingatlanoknak, 

5. Vállalkozók útja elnevezést adja a 6023/8; 6023/14; 6031/1; 6043/13; 6046/12 hrsz.-ú ingatlanoknak, 

valamint a szabályozási terv szerint ezen út szélesítése során már kialakult és a jövőben kialakuló, új 

közterületként szabályozott vagy önálló hrsz.-ú magánútként bejegyzett ingatlanoknak, 

6. Szabadkai út elnevezést adja a 4579; 078/80; 078/94;078/95  hrsz.-ú ingatlanoknak, valamint a sza-

bályozási terv szerint ezen út szélesítése során már kialakult és a jövőben kialakuló, új közterületként 

szabályozott vagy önálló hrsz.-ú magánútként bejegyzett ingatlanoknak, 

7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-6. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljár-

jon. 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető  

 Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, mint címkezelésért felelős 

 Tóth Beatrix ügyintéző 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2017. október 18.           

 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

            polgármester 

 














