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Kiskunhalas Város Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE
a Képviselő-testület 2018. január 25-i ülésére
Egyes közterületek elnevezésének pontosítása
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.) Ktr.
sz. önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 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.
Az elmúlt években bevezetésre került a központi címregiszter rendszere, amelynek adatokkal való feltöltése
valamint az eddig egymástól függetlenül, önállóan működő adatbázisok összefésülése több alkalommal is a
város közterületeinek elnevezésének pontosítását tette szükségessé. Az ehhez szükséges előterjesztések a
Rendezési terv, illetve annak alaptérképe felhasználásával készültek. Az alaptérkép azonban egy adott időállapotot tartalmaz, továbbá a rendezési terv szabályozási tervlapjai alaptérképen kívül rengeteg más adatot,
információt is feltüntetnek, amelyek sokszor kitakarják az alaptérképi elemeket (helyrajzi szám, telekhatár).
Ezen két okból a korábbi előterjesztések során néhány esetben hibásan kerültek meghatározásra az elnevezéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai, ezért azokat javítani szükséges. A határozati javaslatban – a Csónak utca kivételével – a korábbi határozatokban a fenti okokból kifolyólag hibásan feltüntetett helyrajzi
számok pontosítására kerül sor.
A Csónak utca területének pontosításáról nem készült még korábban előterjesztés, mivel arról rendelkezésre
álltak olyan korábbi térképek, amelyek tartalmazták annak helyes elnevezését, ezért annak pontosítását a
korabeli térképek másolata alapján kezdeményeztük, azonban a földhivatal az eljárás során elutasította a
kérelmet. A Csónak utca (2265 hrsz.) esetében azért van szükség az elnevezés pontosítására, mert a jelenleg
hatályos ingatlan-nyilvántartásban és földhivatali alaptérképi állományon a 2265 hrsz.-ú ingatlan a szomszédos térrel megegyezően „Bessenyei tér”-ként van feltüntetve, azonban az utcában található lakóházak „Csónak utca” elnevezéssel vannak bejegyezve és házszámozva. A 2265 hrsz.-ú ingatlan a korábbi térképeken is
Csónak utcaként szerepel, a „Bessenyei tér”-re történő átnevezéséről szóló döntés nem található az önkormányzat nyilvántartásában. Az előbbiek alapján javasolt az eredeti elnevezés feltüntetése az ingatlannyilvántartásban a címkezelő munkájának biztosítása, és az érintett ingatlan-tulajdonosok érdekében.
Határozati javaslat:
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. 279/2017. számú határozatának 3. pontját a következők szerint módosítja: „Keceli út elnevezést
adja a 41449 hrsz.-ú ingatlan Mártírok útja és a 40745 hrsz.-ú út közötti szakaszának, a 7208/1 és a
7930/2 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,”
2. 279/2017. számú határozatának 5. pontját a következők szerint módosítja: „Vállalkozók útja elnevezést adja a 6023/8; 6023/14; 6046/2 hrsz.-ú ingatlanoknak, a 6023/3 és a 6046/2 hrsz.-ú ingatlanok
között, azok folytatásaként kialakuló, 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. Csónak utca elnevezést adja a 2265 hrsz.-ú ingatlannak.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljárjon.
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