
 
 

Kiegészítés 
a IV/3. számú előterjesztéshez 

(A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek átnevezése) 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 2015. március 24-i ülésén, valamint a Pénzügyi Bizottság 2015. március 
26-i ülésén a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek átnevezését 
megtárgyalta.  

A Maxim Gorkij utca átnevezése vonatkozásában a kiküldött anyagban feltüntetett 
javaslatokon – Csorda kút utca, Hatházi utca - kívül a lakosok a Fonó utca elnevezést 
javasolták. Valamennyi Bizottság álláspontja az volt, hogy a Maxim Gorkij utca közterület 
elnevezését Fonó utca elnevezésre, míg a Tanácssor utca közterület elnevezését Őszi utca 
elnevezésre változtassák meg. 

 
Kérem a T. Képviselő-testülettől, hogy a kipostázott határozati javaslatok helyett az alábbi 
határozati javaslatokat és a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.  
 

Határozati javaslatok:  

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Maxim Gorkij utca 

közterület elnevezését a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
közterület elnevezése miatt Fonó utca elnevezésre változtatja meg. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tanácssor utca közterület 
elnevezését a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület 
elnevezése miatt Őszi utca elnevezésre változtatja meg. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri polgármesterét, hogy a 
közterület-átnevezéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget, az 
érintett személyeket írásban tájékoztassa az ezzel összefüggésben felmerülő 
szükséges ügyintézési feladatokról. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a közterület-átnevezéssel érintett utcák új utcanév tábláit helyezze ki 
az áthúzással érvénytelenített, korábbi utcanév táblák meghagyása mellett. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető közterület-elnevezése miatt indult ingatlan-nyilvántartási 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a 2015. évi költségvetés 
terhére átvállalja.  

Határid ő:  értelme szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. március 27.        

           Izsó Gábor sk. 
            polgármester 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…... (…... …...) 
önkormányzati   rendelete 

 
A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK ELNEVEZÉSÉR ŐL, AZOK 

JELÖLÉSÉRŐL, A HÁZSZÁMOZÁS RENDJÉR ŐL, VALAMINT A M ŰVÉSZETI 
ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI ELHELYEZÉSÉR ŐL szóló 33/2008. (X.1.) 

önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
(TERVEZET) 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek, településrészek 
elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások 
közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X.1.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. mellékletének 183. sora helyébe a következő sor lép: 

 
Ssz. Város Kerület Településrész Közterület neve Jellege 

183 Békés IV. Hatház Fonó utca 

 
2. § A Rendelet 4. mellékletének 197. sora helyébe a következő sor lép: 

 
Ssz. Város Kerület Településrész Közterület neve Jellege 

197 Békés IV. Hatház Őszi utca 

 
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  
 
 
Békés, 2015. március 30.  
 
 Izsó Gábor  sk     Tárnok Lászlóné sk 
 polgármester      jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2015.április   … napján 
 
Tárnok Lászlóné sk 
            jegyző 
 
 


