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Kiskunhalas Város Polgármesterének      ÚJ VÁLTOZATBAN! 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2020. október 29-i ülésére 

Közterületek névváltoztatási kezdeményezései 

 

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.) ön-

kormányzati rendeletének 4.§-a kimondja, hogy a városrészek, közterületek nevének megállapítása Kiskun-

halas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, az elnevezések megállapítására, 

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

nevezésére javaslatot tehet bármely kiskunhalasi szervezet, képviselő és állampolgár. Az elnevezéssel kap-

csolatos eljárásban biztosítani kell, hogy a város lakossága a javasolt elnevezés tekintetében véleményt nyil-

váníthasson. 

 

A Képviselő-testület 2019. május 29-én lakossági kezdeményezésre a Mókus utca elnevezést adta a Kertvá-

rosban, a Fridrich Lajos és a Stepanek Ernő utcákat a Tormássy János és Grósz Ferenc utcákkal párhuzamo-

san összekötő új közterületnek. 

2020. augusztusában javaslat érkezett hivatalomba a Mókus utca nevének megváltoztatására. A javaslattevő 

a közterületet Bartók Béláról, neves zeneszerzőnkről szeretné elneveztetni. Kérelméhez 20 támogató aláírás-

sal ellátott ívet is csatolt.  

Másik lakossági kezdeményezés is érkezett, ebben az Ősök tere nevű közterületünk nevének megváltoztatá-

sát javasolják, a javasolt név: Apponyi tér, Apponyi Albertre, a Trianoni békeküldöttség vezetőjére emlé-

kezve. 

Mindkét javasolt elnevezés a hatályos jogszabályoknak megfelel, a kezdeményezések lakossági véleménye-

zését lehetővé téve 2020. szeptemberében hirdetményt jelentettem meg, kérve a lakosságot, hogy mondják el 

véleményüket a kezdeményezésekről. A véleménynyilvánítás határideje 2020. október. 15. 12.00 óra volt. 

Az Apponyi tér javaslatra nem érkezett vélemény. A Mókus utca vonatkozásában nagyobb aktivitás mutat-

kozott. Számos e-mail érkezett, a Bartók Béla utca elnevezést támogatók száma 12 fő, a Mókus utca nevé-

nek megtartását kérők száma 6 fő. Nem minden üzenetből derül ki azonban, hogy a véleményező kiskunha-

lasi lakos. Mind a változatást kérők, mind pedig a változtatást ellenzők között is volt, aki részletes érvekkel 

támasztotta alá véleményét. A Bartók Béla utca támogatói a zeneszerző nagyságát méltatták, míg a Mókus 

utca esetében a kertvárosi jelleghez illő elnevezését emelték ki. 

A Mókus utca esetében lakcím változtatásra nincs szükség, tekintettel arra, hogy az utcában ház még nem 

épült. Az Ősök tere esetében lakcímváltoztatásra is szükség lenne és a Gólyafészek Óvoda címét is érintené 

a változás, amely jelentős adminisztrációs és anyagi terheket róna az érintett lakosokra, vállalkozásokra és 

az intézményre. Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen dönteni a javasla-

tokról. 

 

Határozati javaslatok: 

 

1. 

A) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mókus utca elnevezésű közterület 

nevét Bartók Béla utcára változtatja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a név-

változtatás átvezetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljárjon. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

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) 

     Bankós Róbert főépítészi referens (helyben) 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

B) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megváltoztatni a Mókus 

utca elnevezésű közterület nevét. 

 

Határidő:  2020. október 30. 

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) 

     Bankós Róbert főépítészi referens (helyben) 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

 

2. 

A) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ősök tere elnevezésű közterület ne-

vét Apponyi térre változtatja. A testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a névváltoztatás átveze-

tésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljárjon. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

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) 

     Bankós Róbert főépítészi referens (helyben) 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

B) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megváltoztatni az Ősök 

tere elnevezésű közterület nevét. 

 

Határidő:  2020. október 30. 

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) 

    Bankós Róbert főépítészi referens (helyben) 

Felelős:   Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

 

 

Kiskunhalas, 2020. október 20.          

 

 

 

 

         Fülöp Róbert s.k. 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 



E-mailben beérkezett vélemények időrendben visszafelé: 

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

A közterület név változtatásával kapcsolatban szeretnék véleményt  nyilvánítani! A kertvárosban élek közel  25 éve  
nagyon örültem annak amikor a közelemben az eddig névtelen utca részt elnevezték Mókus utcának , mely eddig rét 
olt, a közelében  sok új lakóház épül. Nagyon örültem  a Mókus utca elnevezésnek  beleillik a kertvárosi utcanevek  
közé, nem beszélve arról ,hogy egy Cuki élőlényről nevezték el. A testület jóváhagyta a kérelmet. A Törvénynek meg-
felelően  hozták a meg a döntésüket. A rendeletet ugyan nem ismerem , de úgy gondolom , hogy új nevet adni  meg-
gondolandó , mert akkor ha valakinek eszébe jut  ,hogy Neki nem tetszik akkor a testület változtassa meg a dönté-
sét.( akár havonta, vagy évente .) Úgy gondolom sokkal fontosabb teendői vannak a testület tagjainak , mint, hogy 
ezzel foglalkozzanak. Bízom abban , hogy a véleményem segít a döntésük meghozatalában. 

(vélemény lakcím nélkül, határidőn túl érkezett!) 

 

Tisztelt Cím! 

Támogatom a tárgyban szereplő utca átnevezést. 

(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Cím! 

Felhívásukra: javaslom, hogy a Mókus utcát, Bartók Béla utcára módosítsák. 

(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt képviselő testület, Tisztelt Bizottság! 

Sajnálattal hallottam a hírt, miszerint a számomra kedves Mókus utca nevét „lakossági kezdeményezésre” meg kí-
vánják változtatni. Az ügy tárgya miatt is sajnálatos ez számomra, és amiatt is, hogy a Polgármester Úrnak, illetve a 
Tisztelt Képviselő Testületnek ilyen ügyekre kell fordítani a drága idejét olyan Kiskunhalas Város életét felpezsdítő 
ügyek mellett, mint a Csetényi park fejlesztése, vagy az új buszmegálló építése. 

A 2019-es Mókus utca elnevezését nagy örömmel fogadtam, ugyanis családommal a Mókus utca, és a Fridrich Lajos 
utca sarkán tűztük ki új otthonunk helyét. Feleségemmel, 2 éves kisfiammal, és újszülött kislányommal itt kívánjuk 
leélni életünket. Közvetlenül a telkünk mellett van ennek a még kialakítás alatt lévő utcának már látható kezdemé-
nye, ezért úgy gondolom joggal mondhatjuk magunkat az utca első lakóinak. Tulajdonszerzésünk óta saját portánk 
rendben tartása, kaszálása mellett hasonlóképpen ügyeltem ezen utcarész rendben tartására is. Nem volt ez teher 
számomra, boldogan viselem gondját közvetlen környezetemnek, nem beszélve arról, hogy egy számomra nagyon 
kedves névvel illette a Tisztelt Képviselő Testület ezt a közterületet. 

Ennek fényében értetlenül állok a „lakossági kezdeményezés” mellett, ugyanis a leírtak alapján úgy gondolom, min-
ket mindenképp érint a közvetlen környezetünkben történő változás, mellettünk lévő utcanév változás akarata. En-
nek ellenére a „lakosság” minket nem kérdezett meg, az utcanév változás akaratáról a híradásokból kellett értesül-
nöm. 

A szomszédos telkek lakóinak kifejezett megelégedésére történt az utcanév elnevezés, illetve ez idő alatt rengeteg 
pozitív inger ért minket a mellettünk lévő Mókus utca nevének köszönhetően. Már nem a Fridrich Lajos utca lakói 
vagyunk az emberek szemében, hanem ott lakunk a Mókus utca mellett. Ezen visszajelzések szerint úgy gondolom a 
mellettünk kialakítandó utcának a neve ebben az esetben egy olyan hozzáadott érték, ami egy Bartók Béla utcanév 
esetében semmiképp sem lenne meg. 

Ezek nyomán szeretném lakossági véleményemet kifejezni, miszerint helyben lakóként határozottan ellenzem a Mó-
kus utca nevének Bartók Béla utca névre való változtatását. 

Bízom benne, hogy az ügy elindítása nem lesz precedens értékű, és nem fog minden találékony lakos utcanév változ-
tatás szándékával élni, ezzel is feleslegesen lekötve Kiskunhalas Város hasznos munkát végző városatyáinak idejét. 

Köszönöm a lehetőséget, bízom a számunkra pozitív elbírálásban! 



(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Felhívásuk alapján a Mókus utcát Bartók Béla utcára javasoljuk módosítani. Kiskunhalason még nincs utca Bartók Bé-
láról elnevezve. 

(3 kiskunhalasi lakos /család/ véleménye) 

 

Tisztelt Kiskunhalas Város Önkormányzata! 

Jelen levelemben észrevételemet írom le városunk igencsak fiatal, de ideális döntéshozatal esetén hosszú és tartal-
mas jövő elé néző Mókus utca ügyében. 

Véleményem szerint a kiskunhalasi városrészeket tekintve a 70-es éves óta folyamatosan fejlődő és emellett fiatalo-
dó korszerkezetű Kertváros az a terület, ahol tökéletesen megállja a helyét ‘Mókus utca’ elnevezés. 

2019 májusában örömmel fogadtam a hírt, hogy Kiskunhalas gazdagabb lett a ‘Mókus utcával’. Közel áll a szívemhez 
ez a kedves elnevezés, ugyanis házunk az utca legelején helyezkedik el. A Gyermekeink, Férjem és én ebben az utcá-
ban fogjuk leélni az életünket. 

A lakossági kérelem, miszerint a ‘Bartók Béla utca’ elnevezés alkalmasabb lenne egy jelenleg rendezés alatt álló terü-
letnek, úgy vélem alaptalan. ‘Bartók Béla utca’ elnevezés meglátásom szerint sokkal inkább illene egy másik város-
részben található, frekventáltabb helyen lévő utcához. Példának okáért Belváros, Tabán, Felsőváros. 

Őszintén bízom benne, hogy az utcánk megtarthatja jelenlegi nevét. Köszönöm a véleménynyilvánítás lehetőségét. 

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Üdvözlöm! 

Felhívásukra: Javaslom, hogy a Mókus utcát Bartók Béla utcára módosítsák. 

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

A kertvárosi lakossági kezdeményezéssel egyet értve, javaslom az újonnan kialakítandó Mókus utca nevének megvál-
toztatását. A környező lakosok javaslata szerint például Bartók Béla neve is támogatható lenne. 

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Javaslom, hogy a Mókus utca nevèt Bartók Béla utcára módosítsák! 

(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Cím! 

Felhívásukra: támogatjuk, hogy a Mókus utca nevét Bartók Béla utcára nevezzék át. 

Köszönettel, 

(3 kiskunhalasi lakos /család/ véleménye) 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A kertvárosi új utca nevét Mókus utcáról Bartók Béla utcára javaslom módosítani a környező utcákhoz való jobb il-
leszkedése miatt. 



(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Polgármester Úr ! 

Felhívásuk alapján a Mókus utcát Bartók Béla  utcára javaslom módosítani. 

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A kert városban lévő új utca nevét Mókus utcáról szeretném, ha inkább Bartók Béla utcára módosítanák. 

Köszönöm a megértését! 

(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Ritkán kerül sor egy új utca kialakítására és névadására. Az új utca nevének a környezethez illeszkedőnek kell lenni. A 
Mókus utca neve nem méltó a jeles személyiségek környezetébe. Javaslom, hogy a Mókus utca nevét Bartók Béla 
utcára módosítsák. 

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Úr! 

Közterület névváltoztatással kapcsolatban szeretnék véleményt nyilvánítani. Kertvárosban élek, a leendő Mókus utca 
a szomszédságomban van. Láttam az unokáimmal ahogyan a földmérő kitűzi az utca helyét. Láttuk ahogyan az ott 
lévő épületet a markoló elbontja. Reményekkel várom az új épületek megépítését, amitől a rétből utca lesz, Mókus 
utca. 

Véleményem szerint a Mókus utca elnevezés illik a kertvárosi utcanevek közé. 

Tűzoltóként, ha Pipacs, Jácint, Kamilla, Tulipán, Muskátli, Árvácska, … utcanevek valamelyikéhez riasztanak, azonnal 
a kertváros jut eszembe, ott keresem a térképen a megközelítés lehetőségét, a Mókus utcáról sem a közlekedés zajá-
tól hangos központi, hanem a csendesebb „kertvárosi” városrész jutna eszünkbe, ott keresnénk. 

Még egy érv: A névváltoztatás után a pl. Gárdonyi Géza utcát keresőt még ma is sokszor a „tudod a volt Kocsis Lajos 
utca” magyarázattal igazítjuk útba, a ritkán erre látogatók lassan állnak át az új névre, a levelekről, GPS-ről, nem is 
beszélve. 

Remélem, levelem segít a döntésük meghozatalában. 

(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Ritkán kerül sor egy új utca kialakítására és névadására. Az új utca nevének a környezethez illeszkedőnek kell lenni. A 
Mókus utca neve nem méltó a jeles személyiségek környezetébe. Javaslom, hogy a Mókus utca nevét Bartók Béla 
utcára módosítsák.  

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Tisztelt Kiskunhalas Város Önkormányzata!  

Személyes véleményemet szeretném kifejezni a közterület elnevezéssel kapcsolatban. Kiskunhalason élek születé-
sem óta. A Kertváros pedig a legkedvesebb városrész számomra. Itt nőttem fel, és most itt nevelem gyermekeimet is. 
Főleg békés, csendes utcák, többnyire baràtságos, közvetlen, környezetükre igényes lakosok jellemzik és eléggé ter-
mészetközeli környék.(Pl.:Háziállataink mellett nagy örömünkre nyár óta mindennap nálunk vacsorázik egy sündisznó 
pár is.) Míg egyeseknek ez a környék egy labirintus és az utcanevek zavarosak, addig szerintem ez a sok természethez 



kötődő elnevezés ( Kamilla utca, Jácint utca , Muskátli utca...) és városunk múltjához szorosan kapcsolódó szemé-
lyekről elnevezett utcanevek, még emberközelebbivé, összetartóbbá és barátságosabbá teszik a városrészt. Ezeket 
hallva főleg a Kertváros jut az eszünkbe. Az Alsóváros és a Felsőváros a templomjaival és hagyományőrző utcáival, 
épületeivel inkább a komolyabb utcaneveket érdemli, míg a talán fiatalabbnak számító Kertváros az újabb utcákkal, 
modern épületekkel már jóval könnyebben viseli a hétköznapibb, bohókásabb elnevezéseket is. Ezért is lepődtem 
meg a Bartók Béla utcanév ajánlatán. Túl komolynak találom egy ilyen elhelyezkedésű utcához. Egy országosan elis-
mert személyről elnevezett utcának vagy területnek szerintem előkelőbb, központibb hely való. Sok városban kap 
ilyen helyen betöltött szerepet, ami összezavarhatja az utcakeresők elgondolásait. Míg a Mókus utca a maga kedves 
hangzásával és állati gondolatokat, élményeket ébresztve jobban illik a Kertvároshoz. Ha egyesek túl komolytalannak 
találják, úgy gondolom a már meglévő Hattyú, Gólya, Galamb, Lepke, Nyúl és Róka elnevezésű utcákat is helytelenít-
hetnék. Mégis együttélünk velük, megszoktuk, sőt sokaknak tetszik is. Nem a mi városunk lenne az első, ahol Mókus 
utca is létezne. Végezetül pedig egy örömteli emlékem is fűződik már ehhez az utcához, pedig még el sem készült. 4 
éves lányommal ezen a nyáron korához mérten biciklizve ismerkedtünk a Kertváros utcáival és mindennap tájékozó-
dásképp gyakoroltuk a környék bejárását. A saját utcánkon kívül egy utcát jegyzett meg név szerint, amit be is tud 
azonosítani tájékozódási magyarázattal, és ez pedig a Mókus utca. Nagyon tetszik a kedves elnevezése neki/nekünk. 
Ha elindulunk, ide mindig eltekerünk.  Köszönjük a figyelmet és a lehetőséget! 

(vélemény lakcím nélkül) 

 

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! 

A Mókus utca elnevezésének megváltoztatására vonatkozó javaslatra az alábbi észrevételt teszem. 

1./ Álláspontom szerint nem kívánatos, illetve kifejezetten kerülendő egy településen a gyakori utcanév változtatás. 

A szóban forgó Mókus utca – ismereteim szerint – 2019. májusában kapta ezt az elnevezését.  Azt nem tudom, hogy 
volt e más javaslat. Ha nem volt, felvetődik bennem a kérdés, a javaslatot tevőnek miért nem ekkor jutott eszébe 
javaslatot tenni más elnevezésre, akár a most javaslatként szereplő Bartók Béla elnevezésre. Ha pedig volt más javas-
lat, feltehetően a képviselőtestület körültekintően, a javaslatokat megfontolva döntött a Mókus utca elnevezés mel-
lett. Ilyen összefüggésben is indokolatlannak tartom az utca elnevezésének megváltoztatását. 

2./ A kertvárosban lakóként körülbelül 5 éve tapasztaltuk, hogy utcánkban is, egészen konkrétan a Práger Ábrahám 
utcai lakásunk előtt lévő fákon megjelentek, és tartós élethelyül választották ezeket a fákat a mókusok, új színfoltot 
hozva az ottlakók életébe. Gyermeknek és felnőttnek egyaránt nagy örömöt okozott-okoz e kedves állatkák megpil-
lantása, gyors, ügyes mozgásuk, jellegzetes tartásuk, a begyűjtött táplálékok rágcsálásának kifigyelése. 

Ezen indíttatásból is örömmel nyugtáztam anno, hogy Kiskunhalason, a kertvárosban egyik új utcánk a Mókus utca 
nevet kapta. 

Szerintem ez egy telitalálat utcanév javaslat és egy telitalálat utca elnevezés volt, hiszen a kertvárosban számtalan 
helyen jelen vannak a mókusok. 

És igen, Bartók Béla nagysága előtt is tiszteleghetünk azzal, ha utcát nevezünk el róla Kiskunhalason, egy másik, talán 
a közeljövőben létesülő új utcában……. 

(kiskunhalasi lakos véleménye) 

 

Tisztelt Kiskunhalas Város Önkormányzata! 

A 2020.09.23. napján megjelent közleménnyel (a közterületek nevének megállapításáról) kapcsolatban szeretném 
benyújtani észrevételemet. Véleményem szerint a Mókus utca rendkívül barátságos, és kedves elnevezése lenne az 
adott közterületnek. Több városban is található Mókus utca, nem egy újkeletű utcanév ez sem. Azt sem szabad elfe-
lejteni, hogy városunkban az utóbbi időkben több kismókus jelent meg a közterületeken, iskolák udvarán s számtalan 
ember arcára csaltak mosolyt jelenlétükkel. Mivel a fent említett közterület igen közel helyezkedik el a jelenleg fej-
lesztés alatt álló Csetényi Parkhoz képest -ami számtalan kisállatnak ad majd otthont a közeljövőben-, véleményem 
szerint méltán viselhetné a Mókus utca elnevezést. 

(vélemény lakcím nélkül) 

 


