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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alábbi két közterület elnevezése merült fel a korábbi testületi üléseken: 
 
1. A 6698. helyrajzi számú utcaként nyilvántartott közterület (volt Kim Ir Szen utca) 
elnevezése. 

Békés Város Képviselő-testülete 119/1991. (VI. 27.) határozatával megszüntette a 
Kim Ir Szen utca elnevezést, azonban a Földhivatali nyilvántartásban a mai napig így 
szerepel. Az utcával kapcsolatban megjegyzendő, hogy rajta házszám nem található, egyetlen 
ingatlan sincs a közterülten, ott fekvő házak hátsó kertjének oldalhatára néz rá. Ezen okból 
nem javasoljuk személyről elnevezni ezt a részt, mivel nem lenne méltó egy történelmi 
személyiségről elnevezni egy olyan utcát ahol ténylegesen senki sem lakik. Ferenczi Sándor 
helytörténész javaslata, hogy régi, archaikus békési utcanevet adjunk ennek a közterületnek. 
Ferenczi Sándornak az utca nevére vonatkozó javaslatai a következők voltak: Keskeny, Nagy, 
Kis, Mester, Gombos, Maloméri, Barna, Sáros, Gyalog, Körözsalji, Szűk vagy Szél utca. 
Ezen javaslatok közül a Maloméri elnevezést tartjuk a legalkalmasabbnak, mivel ez utal a 
legjobban a közterület elhelyezkedésére. 
 
2. B. Szabó István sétány létrehozása. 

Mucsi András képviselő úr több Képviselő-testületi ülésen javasolta, hogy B. Szabó 
Istvánról a korábban Európa Parknak/sétánynak elnevezett, szabályozási terv szerint 
közlekedési terület, út besorolású területet nevezze el a Képviselő-testület. 

A közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről,  
valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.) 
önkormányzati rendelet alapján nincs akadálya annak, hogy a közterület B. Szabó Istvánról 
legyen elnevezve. 

A terület a konkrét földhivatali lehatárolását (telekalakítás) követően, önálló helyrajzi 
számmal megjelenített módon, a közterület jelleg kialakítása során kerülhet be a hivatalos 
nyilvántartásokba. 

Ezzel a területtel kapcsolatosan 2003. október 21-én az alábbi Képviselő-testületi 
határozat született: 

„Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
222/2003. (X. 21.) KT számú határozata: 

 
Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, 
hogy a Fábián utca - Élővíz-csatorna - Névtelen utca által 
határolt terület átmeneti rendezésére további egyeztető 
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tárgyalásokat folytasson le, a sétány (Európa Park) 
kialakítása mellett, a költségvetési források figyelembe 
vételével is. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pataki István polgármester”  
 

Tekintettel arra, hogy az intézményi tartalékterület alapvetően intézmény létrehozására 
szolgál, így a park nehezen megvalósítható, lásd  bölcsőde épül itt, és így csak utca, illetve 
sétány részére marad hely. 

A 222/2003. (X. 21.) KT határozatot a jelen határozati javaslatok elfogadásával egy  
időben hatályon kívül kell helyezni. A sétány kialakítása, megvalósítása természetesen 
nagyban függ a létesítmény műszaki tartalmától, a burkolat, a közvilágítás, stb. minőségétől,  
így 1,5-15 millió forint közötti összegbe is kerülhet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Képviselő testülete a szabályozási terven 6698 helyrajzi számú, 
utcaként nyilvántartott, KÖu3 területet, a jegyzőkönyv ……… számú mellékletét 
képező térképvázlaton jelölt közterületet Maloméri utcának nevezi el. 

2. Békés Város Képviselő-testülete a szabályozási terven 6597 helyrajzi számú, 
közlekedési terület KÖu3 területet a jegyzőkönyv ……… számú mellékletét 
képező térképvázlaton jelölt közterületet B. Szabó István sétánynak nevezi el, a 
szükséges földhivatali eljárások lefolytatása és tereprendezési munkálatok 
elvégzését követően. Ezzel egyidejűleg hatályát veszi Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2003. (X. 21.) KT határozata. 

3. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2. pontban 
foglalt földhivatali eljárások lefolytatása és a tereprendezési munkálatok 
végrehajtása iránt intézkedjen, amennyiben a költségvetési források lehetővé 
teszik. 

Határidő:        értelem szerint 

Felelős:            Izsó Gábor polgármester  

 

Békés, 2010. június 14. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyző 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyző 
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Az 1. számú határozati javaslat térképmelléklete 
A jelölt terület a 6638-as hrsz-ú utca területe 
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A 2. számú határozati javaslat térképmelléklete 
A jelölt 6597-es hrsz-ú terület a B. Szabó István sétány tervezett nyomvonala 

 


