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Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  A lajosmizsei „Barakk telep” és „Újváros telep” közterületnevek megszüntetése, 

a lajosmizsei 1350 hrsz-ú közterület névadása 
 

 
Ikt.sz.: I/10293-02/2011 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés 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 következőket terjesztem elő: 
 
 Ismert Önkormányzatunk előtt a 70-es években szociális bérlakás céllal létesített ún. 
barakklakás problémarendszere (terület rendezetlensége, a tulajdon- és bérlőviszonyok 
tisztázatlansága, általános közállapotok). A Hivatal és az Önkormányzat más intézményei (pl. 
az EGYSZI Családsegítő Szolgálata) munkatársainak erőfeszítése hatására némi javulás 
elkezdődött a területen (a szemetet eltakarították, az engedély nélküli épületrészeket 
elbontották). 

Jelenleg még fennálló probléma, hogy az ott lakó személyek nyilvántartása rendkívül 
zavaros, a területhez kapcsolódó közigazgatási címek rendje esetleges. Ezt jól mutatja, hogy 
jelenleg két elnevezése is van a közterületnek: a Barakk telep, illetve az Újváros telep. A 
2011. novemberi ülésen a lakásrendelet módosításával megteremtődött a lehetőség a bérleti 
jogviszonyok tisztázására. 

Tekintetbe véve azonban, hogy önálló közterületként igen kis területre vonatkozik az 
elnevezés (négy ingatlan, mind önkormányzati tulajdonú – 1335, 1347-1349 hrsz, ebből 
három beépített), célszerű lehet a rendezés érdekében megszüntetni a közterület önálló nevét 
és a Telepi út közterület alá sorolni az ingatlanokat, tiszta lapot teremtve ezzel a 
továbbiakhoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 1350 helyrajzi számú közterület is a 
Telepi út nevet kapná, az arról megközelíthető ingatlanok a Telepi út házszámozási rendjébe 
illeszkednének szám/betű rendben (azaz Telepi út 35/a, 35/b és 35/c számon), mivel a bejáró a 
35 és 37 szám között van. A helyszínt az 1. sz. térképi melléklet ábrázolja. 

 

Az ingatlanok új címének ingatlan-nyilvántartási átvezetése az Önkormányzatot terheli 
összesen 4 × 6.600 Ft = 26.400.- Ft értékben. Az érintett lakosok személyi iratainak cseréje 
díjmentes és a bérleti szerződések megkötését követően, azaz 2012. január 1-től lenne rá 
lehetőség. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2011. december 6. 
 

Basky András sk. 
  polgármester 
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Határozat-tervezet 
 

.../2011.(...)  ÖH 
A lajosmizsei „Barakk telep” és „Újváros telep” közterületnevek megszüntetése, a 
lajosmizsei 1350 hrsz-ú közterület névadása 
 

 
 

H a t á r o z a t 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lajosmizsei Barakk telep és 

Újváros telep közterületneveket 2011. december 31-i hatállyal megszünteti, ezzel 

párhuzamosan a lajosmizsei 1350 hrsz-ú közterületnek 2012. január 1-i hatállyal a Telepi út 

nevet adja. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. december 15 illetve 2012. január 1. 
 

 
 

1. sz. melléklet 
 

 


