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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. május 31-i ülésére 
 

Egyes közterületek elnevezésének pontosítása 
 

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.) Ktr. 
sz. önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4.§-a kimondja, hogy a városrészek, közterületek 
nevének megállapítása Kiskunhalas Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, az elnevezések megállapításá-
ra, illetve megváltoztatására vonatkozó javaslatokról a képviselő-testület határozatban dönt. 
 
A Címkezelő tájékoztatása szerint címkezelési eljárást folytat több olyan ingatlannal kapcsolatban, mely 
ingatlanoknak nem áll módjában a használati címek bejegyzése, mert a telkek előtti közterületek elnevezése 
eltér a valós használattól vagy hiányzik: 
 
1. A Címkezelő a Vass Lajos utca elnevezésének pontosításának kérelmével kereste meg Kiskunhalas 

Város Képviselő-testületét (továbbiakban: Testület). A testület korábban a 272/1999 számú határozatá-
ban nevezete el az utcát, melynek beépítése az idők során tovább bővült a terület telekstruktúrájából 
adódóan egy zsákutcával. Tekintettel arra, hogy csak az utca egyértelmű folytatásaként létrejövő új utcá-
nak adható automatikusan ugyanaz a név, a zsákutca elnevezéséhez és annak bejegyzéséhez testületi 
döntés szükséges. A zsákutcának a Vass Lajos névtől eltérő elnevezése nem indokolt, mivel a Központi 
Címregiszterről szóló jogszabály életbelépése előtt már több cím is Vass Lajos utcaként került kiosztás-
ra. 

 

(Vass Lajos utca és környezete) 
  
 



2. A Címkezelő a Venyige utca elnevezésének pontosításának kérelmével kereste meg Kiskunhalas Város 
Képviselő-testületét (továbbiakban: Testület). A testület korábbi határozataiban már elnevezte a Zsoltina 
és a Venyige utcát, azonban döntéseiben nem rendelkezett az akkor még beépítetlen 8024 hrsz.-ú közte-
rületi ingatlan elnevezéséről. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben nem dönthető el, hogy a kérdéses 
ingatlan melyik utca folytatásának tekinthető, testületi döntés szükséges annak elnevezéséhez és a be-
jegyzéshez. Az utca ezen szakaszának nagy része még a Központi Címregiszterről szóló jogszabály élet-
belépése előtt beépült, és a címek a Venyige utcaként lettek kiosztva, ezért az érintett lakosokra figye-
lemmel javasolt Venyige utcának elnevezni. 

 

(Venyige és Zsoltina utca és környezetük) 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. A Vass Lajos utca elnevezést adja a Kiskunhalas, 40657/8, 40658/6, 40666 és  hrsz.-ú ingatlannak. 
2. A Venyige utca elnevezést adja a Kiskunhalas, 8024 hrsz.-ú ingatlannak. 
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban jelölt ingatlan-nyilvántartási ügyekben eljár-
jon. 
 
Határid ő:   2018. július 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Tóth Péter osztályvezető (helyben) 
 Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző, mint címkezelésért felelős (helyben) 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2018. május 31.           
 
         Fülöp Róbert s.k.  
            polgármester 


