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Kiskunhalas Város Polgármesterének

ÚJ VÁLTOZATBAN!

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
Egyes közterületek elnevezése (Kis Szent Teréz tér, Dongérvölgyi út)
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.) önkormányzati rendeletének 4.§-a kimondja, hogy a városrészek, közterületek nevének megállapítása Kiskunhalas Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó 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.
2023-ban 90 éves a felsővárosi katolikus templom, melynek első védőszentje Lisieux-i Szent Teréz (Kis
Szent Teréz). A templom előtti park és a templom épülete ma a Fácán utcához tartozik. A kezdeményezés
szerint a park a Kis Szent Teréz tér elnevezést kapná és a templom a plébániával együtt a Kis Szent Teréz
tér 1. számozást. A Fácán utca lakóit a módosítás nem érintené. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a
kezdeményezést, a park 2022. október 1-jén kapná meg a Kis Szent Teréz nevet.
A mai korban használt többnyire internetes alapú térképes applikációk jobb használhatóságára hivatkozva
érkezett kezdeményezés a Dong-ér mellett húzódó út elnevezésére. Mivel az adott utat legtöbben Dongérvölgyi útként ismerik, így a hivatalos elnevezése is Dongérvölgyi út lehet. Ez a közterületi elnevezés házszámozást, címkezelést jelenleg nem érint.
A lakossági véleménynyilvánítás lehetőségét a város honlapján közzétett hirdetménnyel biztosítottuk.
Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalas, 367 hrsz alatti ingatlannak
a Kis Szent Teréz tér, a Kiskunhalas, 2965, 7643, 6520, 6521, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473,
6474, 3012/5 hrsz alatti ingatlanoknak a Dongérvölgyi út elnevezést adja.
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2022. október 01.
Fülöp Róbert polgármester
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető
Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző, mint címkezelésért felelős
Czifráné Nagy Edit ügyintéző
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