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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. június 27-i ülésére 

A 2246 hrsz alatti ingatlan földrajzi megjelölése (Újszandec – Nowy Sacz sétány) 

 tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas egyik testvérvárosa a lengyelországi Újszandec, lengyel nevén Nowy Sącz nevű 

település. 

Több közterületünk elnevezésében van már említés más testvérvárosunkról: Szabadkai út, 

Szent György tér, Kanizsa tér. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy lengyel testvérváros-

unk legyen a következő a sorban. Az elnevezendő közterület-rész a Városháza sarka közelé-

ben levő ivókúttól a buszpályaudvar irányába haladó sétány. Ez nem önálló helyrajzi számú 

földrészlet, csak a címben szereplő ingatlan egy része. Ilyen formában nem közterület elneve-

zésről beszélünk, így az elnevezés kapcsán címkezelési eljárások, lakcímváltozások nem is 

válnak szükségessé. 

A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a földrajzi nevek és típusaik között nevesíti a földrajzi 

megjelölést, mely a földfelszín mesterséges részleteinek azonosítására szolgáló, kisebb vagy 

nagyobb közösségek által használt, intézményeket, intézményszerű mesterséges létesítménye-

ket jelölő tulajdonnév vagy tulajdonnévnek nem tekinthető megjelölés. Az ebbe a kategóriába 

eső megnevezésekre nem vonatkozik a címkezelésre vonatkozó előírás. 

A testvérvárosi kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület a 

2246 hrsz alatti ingatlan déli határa mentén húzódó területet nevezze el. 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas belterület 

2246 hrsz alatti földterület déli határa mentén húzódó területnek, ezen belül a Városhá-

za sarka közelében levő ivókúttól a buszpályaudvar irányába haladó sétánynak a 

„Újszandec – Nowy Sacz sétány” földrajzi megjelölést adja. A Képviselő-testület meg-

bízza a Polgármestert, hogy a földrajzi megjelölés közterületi táblán való megjelenítésé-

ről gondoskodjon. 

 
 

Határidő:   2019. szeptember 30. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető    helyben 

    Tóth Beatrix műszaki ügyintéző 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2017. június 25.          

 

 

                            Fülöp Róbert s.k. 


