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Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2012. július 5-i ülésére 

 
Tárgy:  A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 2540/13, 

2541/4 hrsz-ú közterületek névadása 
 

Ikt.sz.: I/8273-02/2012 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) h) pontja és a magyarországi 
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) 
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdés a) pont 2. fordulata 
alapján a következıket terjesztem elı: 
 

Több éve fokozatosan lépeseket teszünk Városunkban a jelenleg még sok helyen 
anarchikus, esetleges lakcímállapotok felszámolására, a házszámozási rend megteremtésére. 
Ennek egyik visszatérı helyszíne az ún. vasúton túli „rendezetlen belterület”. Itt 2009-ben a 
Vasút utca, 2011-ben pedig a Galagonya utca közterületek elnevezésével sok lakos 
problémáját sikerült rendezni, azonban maradt még tennivaló bıven! 

A terület jelenleg ugyan belterület, mégis Bene tanya közterületként használatos. A cél 
a Bene közterületnév kiszorítása a belterületrıl és utca-házszám rendszer felállítása. 
Képviselıi kezdeményezés is volt, illetve több lakossági fórumon is elhangzott már, hogy a 
témával foglalkozni kell.  

A legutóbb a Galagonya utca névadása volt, most pedig javaslom a következı 2 
párhuzamos földút elnevezését. A névadások idıbeli elnyújtását indokolja, hogy a hivatal és a 
lakosság adminisztrációs terhei nem túlterhelésszerően jelentkeznek, illetve a keletkezı 
költségek is idıben eloszlanak. 
 

Egyes városrészekben szerencsés, ha egymással rokon utcanevek vannak, így 
könnyebb a terület beazonosítása. Itt végeredményként nagyobb számú utcanévre lesz majd 
szükség, ezért javaslom, hogy különbözı, lehetıleg vidékünkön ıshonos növények, bokrok 
nevébıl válogassunk. A Galagonya utca után most javaslom a Kökény (2557, 2559/3, 2560/3, 
2556/6 hrsz-ok, ld. 1. sz. térképi melléklet) és a Borostyán  (2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4 
hrsz-ok, ld. 2. sz. térképi melléklet) utcaneveket, majd a továbbiakban a Fagyal, Homoktövis, 
Pitypang, stb. neveket a következı alkalmakkor. 
 

A mostani névadás során elnevezésre kerülı utcarészekben összesen 4-4 db 
közterület(rész) érintett, illetve mintegy 4, illetve 6 db beépített, magántulajdonú ingatlan. 
Álláspontom szerint ezen utóbbi ingatlanok címének földhivatali átvezetési költségét is 
Önkormányzatunknak át kell vállalni (6.600.- Ft/db); illetve 1-1 utcanév táblát is rendelnünk 
kell. Így mindösszesen legfeljebb 100.000.- Ft költség várható. A lakosok adatait érintı 
változások átvezetése (okmányiroda, közmővek, stb.) díjmentes. A használatbavételi enge-
déllyel még nem rendelkezı ingatlanok elnevezése a használatbavételi eljárás során történik. 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2012. június 19. 
 

Basky András 
  polgármester 
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Határozat-tervezet 

 
 

.../2012.(...)  ÖH 
A lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3, 2556/6 és 2537/12, 2540/1, 2540/13, 2541/4 hrsz-ú 
közterület névadása 
 

 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2557, 2559/3, 2560/3 

és 2556/6 hrsz-ú közterületeknek 2012. augusztus 1-i hatállyal a(z) Kökény / 

……………………….. utca nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 2537/12, 2540/1, 

2540/13, 2541/4 hrsz-ú közterületeknek 2012. augusztus 1-i hatállyal a(z) Borostyán / 

……………………….. utca nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 

 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. július 5. illetve 2012. augusztus 1. 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
 
 

 


