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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. augusztus 12-i ülésére 
 

Tárgy: Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
Ikt.sz.: LMKOH/10342-4/2021 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A 2021. július 26-i ülésen tárgyalta a képviselő-testület a Berénybene közterületnév Bene 
közterületbe olvasztását. Az ülésen felmerült, hogy ugyan már kevésbé használt, és 
geometriailag nehezen lehatárolható a Berénybnene közterületnév, de a hagyomány megőrzése 
miatt mégis indokolt lenne megkísérelni lehatárolni egy területrészt, ahol ez a közterületnév 
megmaradna. 
 
Kigyűjtöttük és az előterjesztés 1-4. mellékletében ábrázoltuk a terület sematikus térképén 
- a Bene tanya élő lakcímeit (1. melléklet) 
- a Berénybene tanya élő lakcímeit (2. melléklet) – megjegyzés a közelmúltban a név 
fenntartása érdekében a nem egyértelmű számok Berénybene közterületként voltak kezelve. 
- a Bene tanya nyilvántartásban meglévő házszámait (3. melléklet), azaz a közelmúlt néhány 
évtizedében VALAHA címként használt számokat. Ez már azóta megsemmisült tanyákat is 
tartalmazhat. Itt említendő, hogy a 80-as, 90-es években a Bene közterületnév használatát 
preferálták a hivatal munkatársai, vagyis az adat a nyilvántartásban megmaradt állapotot 
tartalmazza, nem történeti (eredeti) állapotot. 
- a Berénybene tanya nyilvántartásban meglévő házszámait (4. melléklet), azaz a közelmúlt 
néhány évtizedében VALAHA címként használt számokat. Ez már azóta megsemmisült 
tanyákat is tartalmazhat. 
 
 

Lehatárolási javaslat a Berénybene közterület megtartása érdekében: 
1. változat: a Repülő-tó – Pray dűlőtől kezdődően Kerekegyháza felé (5. melléklet). Ekkor 
357-493/a között lenne Berénybene tanya. 
2. változat: a Horváth - Tóth dűlőktől szintén dél felé (6. melléklet) illetve 390-467/a között 
lenne Berénybene tanya. 
A lehatárolási javaslatokon látható a cikk-cakk vonal a számemelkedés irányát, haladását 
ábrázolja. Ebből a vonalból egy szakaszt kimetszve a számozás rendje nem változik, kezdő és 
befejező számmal behatárolható lesz a Berénybene közterület. 
 

Megjegyzés: a Berénybene eredeti (hagyományos) lehatárolása térképi adatokból nem 
olvasható ki egyértelműen, mégis mindkét esetben a régi Határ dűlőig indokolt a lehatárolást 
elvinni, mivel a Pintér dűlőnél megszakadna a számozási rend, így két házszámtartomány esne 
a Berénybene közterületbe. Előbbi változatnál: 357-367 és 399-493/a-ig;utóbbinál 399-430 és  
445-467/a között, ez kerülendő. 
 

Ahogy a júliusi előterjesztésben már szerepelt, a lakosság által használt házszám jellemzőbben 
Bene (kb. 2/3) és kisebb mértékben Berénybene (kb. 1/3), azaz a Berénybene közterület 
lehatárolása (ezáltal tkp. kiterjesztése) mindenképpen adminisztrációs feladatot ró az 
érintettekre (okmányok cseréje, címváltozás átjelentése különböző helyeken, stb.). 
 

Az Alsóbene számozása és lehatárolása egyértelmű: az 5-ös főút, a Telepi út és a Kecskemét-
Méntelekkel közös határdűlő, az egyszerűsítő A.Bene, illetve Bene név használata helyesírási 
hibának tekintendő, ezért itt, azaz az 565-től felfelé a házszámok Alsóbene tanya közterülethez 
tartoznak. Az Alsóbene és Berénybeneként nem lehatárolt számok tehát maradnak Bene tanya 
közterület. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet I. 
…../2021. (…………….) ÖH 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
foglalt kötelezettségére, úgy dönt, hogy  

a. a Berénybene tanya közterületet az 5211. jelű országos közútról nyíló ún. 
Repülő-tó és Pray dűlőkről megközelíthető és azoktól délnyugatra a 
közigazgatási határig elhelyezkedő tanyákkal, a 357 és 493/a házszámok között 
határolja le; 

b. a Berénybene tanya közterület házszámait az a) pont kivételével 564 számig a 
Bene tanya, 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja; 

c. a Bene tanya közterület házszámait a 357 és 493/a házszámok között a 
Berénybene tanya közterületbe olvasztja; 

d. az Alsóbene tanya közterület elnevezést megerősíti, a Bene tanya közterület 
házszámait 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja. 

 
2.) Jelen döntés 2021. szeptember 1-től hatályos. 

 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 

Határozat-tervezet II. 
…../2021. (…………….) ÖH 
Döntés a Berénybene tanya közterületnév lehatárolásáról 
 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
foglalt kötelezettségére, úgy dönt, hogy  

a. a Berénybene tanya közterületet az 5211. jelű országos közútról nyíló ún. 
Horváth és Tóth dűlőkről megközelíthető és azoktól délnyugatra a közigazgatási 
határig elhelyezkedő tanyákkal, a 390 és 467/a házszámok között határolja le; 

b. a Berénybene tanya közterület házszámait az a) pont kivételével 564 számig a 
Bene tanya, 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja; 

c. a Bene tanya közterület házszámait a 390 és 467/a házszámok között a 
Berénybene tanya közterületbe olvasztja; 

d. az Alsóbene tanya közterület elnevezést megerősíti, a Bene tanya közterület 
házszámait 565-től az Alsóbene tanya közterületbe olvasztja. 

 
2.) Jelen döntés 2021. szeptember 1-től hatályos. 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2021. augusztus 12. 
 
Lajosmizse, 2021. július 28. 

Basky András s.k. 
polgármester  
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1. melléklet 
A jelenleg bejelentett lakossal rendelkező Bene tanya házszámok  
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2. melléklet 
A jelenleg bejelentett lakossal rendelkező Berénybene tanya házszámok 
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3. melléklet 
A VALAHA bejelentett lakossal rendelkező Bene tanya házszámok 
(azaz  a nyilvántartásban meglévő házszámok) 
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4. melléklet 
A VALAHA bejelentett lakossal rendelkező Berénybene tanya házszámok 
(azaz  a nyilvántartásban meglévő házszámok) 
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5. melléklet 
I. javaslat a lehatárolásra, az ún. Repülő-tó – Pray dűlőktől délnyugatra: 
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6. melléklet 
II. javaslat a lehatárolásra, az ún. Horváth – Tóth dűlőktől délnyugatra: 

 


