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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. december 13-i ülésére 
 

Egyes közterületek elnevezésének pontosítása 
 
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. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a címkezelő kérése alapján a közel-
múltban több közterület ill. közterület céljára kijelölt ingatlan esetében kérelmezte az utcanevek bejegyzését 
az Ingatlan-nyilvántartást vezető hatóságnál, tekintettel arra, hogy azok a címképzés során hiányoztak. A 
hatóság azonban néhány esetben az átvezetést megtagadta, tekintettel arra, hogy elnevezésről szóló testületi 
döntés nem tartalmazta a konkrét helyrajzi számot. Néhány esetben ez olyan régi döntés, hogy azt a nyilván-
tartásban sem sikerült megtalálni. Ilyen pl. a Kárpát utca, ahol rendelkezésre áll ugyan a határozat, amivel a 
Felszabadulás utca át lett nevezve Kárpát utcára – ami azonban helyrajzi számot sajnos nem tartalmaz a be-
azonosításhoz –, de az a döntés nem található a nyilvántartásban, ami a Felszabadulás utca elnevezéséről 
szól, ill. az sem, ami az azt megelőző elnevezést tartalmazza. A korabeli térképekből, utcajegyzékekből ki-
derül ugyan, hogy a Felszabadulás utca Kárpát utcaként volt ismert már 1909 és 1940 között is, erről szóló 
testületi döntés nem áll rendelkezésre. 

A másik csoportja az átvezetéseknek, amelyek elutasításra kerültek, amikor egy már elnevezett utca folyta-
tásaként kérte az önkormányzat az átvezetést Kiskunhalas Város Önkormányzatának a közterületek nevének 
megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 
41/2003. (XII. 23.) Ktr. számú rendeletének 5.§ (5) bekezdése alapján, mely a következőt mondja ki: 

„A már névvel ellátott közterület természetes meghosszabbításaként kialakuló új közterület szakasz külön 
elnevezés nélkül a meghosszabbított közterület nevét kapja.” 

Ezen jogszabályi hely alapján kérte az Önkormányzat a Vass Lajos utca korábban elnevezett szakasza és a 
Téglagyári út közötti út esetében a Vass Lajos utca elnevezés bejegyzését, mely elutasításra került, arra hi-
vatkozva, hogy a becsatolt testületi döntésben az érintett helyrajzi szám nem szerepel. Jelen előterjesztés 
határozati javaslatában ugyanezen okból szerepeltetjük a Vállalkozók útja folytatásaként kialakuló új útsza-
kasz helyrajzi számait is, tekintettel arra, hogy amikor a döntés született az útszakasz nevéről, a helyrajzi 
számok még nem voltak ismertek, így akkor nem lehetett még azokat a döntésben szerepeltetni. 

Az Önkormányzat jogelődje 82/1987. vb. határozatában a 7660 hrsz.-ú ingatlan Kanizsa térre történő elne-
vezéséről döntött. Az ingatlan időközben többször megosztásra került, mely megosztások során nem került 
tisztázására, hogy mely kialakuló ingatlanok esetében szükséges az elnevezés átvezetése, ezért azt egy cím-
kezelési ügy miatt most pontosítani szükséges. 

Az egyes ingatlanokat ábrázoló térképek az előterjesztés mellékletét képezik. 

A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával 
döntsön az előterjesztésben felsorolt közterület elnevezések pontosításáról. 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Kárpát utca elnevezést adja a Kiskunhalas, belterület 4737/1, 4737/2, 4738 hrsz. alatti közterületek-
nek, 
2. Vass Lajos utca elnevezést adja a Kiskunhalas, belterület 40626/1 hrsz. alatti közterületnek, 
3. Vállalkozók útja elnevezést adja a Kiskunhalas, belterület 6031/1 és 6043/13 hrsz. alatti közterüle-
teknek, 
4. Kanizsa tér elnevezést adja a Kiskunhalas, belterület 7660/49 hrsz. alatti közterületnek, 
5. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. – 4. pontokban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben 
eljárjon. 
 
Határid ő:   2019. február 28. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: 
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető (helyben) 
Tóth Beatrix műszaki ügyintéző (helyben) 
Bankós Róbert főépítészi referens (helyben) 
 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2018. december 04.           
 
 
 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
            polgármester 










