
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. október 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
279/2017. Kth. 
Egyes közterületek elnevezése 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Fridrich Lajos utca elnevezést adja a Kertváros városrész észak-nyugati határán 
végigmenő, a Borostyán 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 szakaszának; 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 szabályozott 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 szakaszának, a 7208/1 és a 7939/2 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, 
4. Halászcsárda utca elnevezést adja a 6339/11; 6337/5 hrsz.-ú ingatlan Halászcsárda 
utcával párhuzamos szakaszának; a 6333/3; hrsz.-ú ingatlannak, 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, 
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 szabályozási 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 eljárjon. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető  
Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, mint címkezelésért felelős 
Tóth Beatrix ügyintéző 
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