
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete  

2019.május 29-i ülésére 

 

 

Tárgy: Új közterület elnevezése a  Kertvárosban - Mókus utca 

 

Az előterjesztést készítette:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 

 

Előadó: Fülöp Róbert polgármester 

 

Bizottsági felülvizsgálatra megkapta:  Ügyrendi és Szociális Bizottság 

       Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesz-

tési Bizottság 

  

 

Elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

 

Törvényességi felülvizsgálatra megkapta: 

  

 

  

 

        Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

               jegyző 

 

 

Pénzügyi, gazdálkodási szempontból felülvizsgálta: 

 

 

 

 

 

        Csendes Ildikó s.k. 

       pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2019. május 29-i ülésére 

Új közterület elnevezése a  Kertvárosban - Mókus utca 

 

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

Kiskunhalas Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, az elnevezések megállapítására, illetve megváltoztatá-

sára vonatkozó javaslatokról a képviselő-testület határozatban dönt, a közterületek elnevezésére javaslatot 

tehet bármely kiskunhalasi szervezet, képviselő és állampolgár. Az elnevezéssel kapcsolatos eljárásban biz-

tosítani kell, hogy a város lakossága a javasolt elnevezés tekintetében véleményt nyilváníthasson. 

 

Lakossági kérelem érkezett a Kertvárosban, a Fridrich Lajos és a Stepanek Ernő utcákat a Tormássy János 

és Grósz Ferenc utcákkal párhuzamosan összekötő új közterület elnevezésére. A kérelmező  a Fridrich Lajos 

és az új kialakuló út sarkán lakik, az elnevezéssel ily módon érintett, de a tulajdonában lévő ingatlan a  

 

Fridrich Lajos utcára van ház-számozva. A területen összefogtak az ingatlantulajdonosok, és elkezdték a 

szabályozási tervnek megfelelően kialakítani az ingatlanokat, amelyek a közművek kiépítése után így be-

építhetővé fognak válni, ezért várhatóan hamarosan szükség lesz az új közterület elnevezésére a címképzés-

hez. A javasolt elnevezés a hatályos jogszabályoknak megfelel, megjelent a városi médiumokban, valamint 

hirdetményben is közzé lett téve, így a véleményezési lehetőség a város lakosság számára biztosított volt. A 



vélemény nyilvánítás határideje 2019. május 29. 12.00 óra. Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

fentiek alapján az elnevezésről dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mókus utca elnevezést adja a 41859/6 

hrsz.-ú és a 41838/2 hrsz.-ú ingatlanoknak, valamint a két ingatlan között a szabályozási terv szerint  

a jövőben kialakuló új közterületnek és út művelési ágú ingatlannak. A képviselő-testület felhatalmaz-

za a Polgármestert, hogy az elnevezés átvezetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási ügyekben el-

járjon. 

 

Határidő:   2019. augusztus 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) 

Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Tóth Beatrix műszaki ügyintéző (helyben) 

Bankós Róbert főépítészi referens (helyben) 

 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2019. május 21           

 

         Fülöp Róbert s.k.  

            polgármester 


