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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Békés Város  Képviselı-testülete  2008. február 14-i ülésén döntött úgy a 35/2008.(II.14.) 
számú határozatával, hogy 2008. február 19-i rendkívüli ülésén fogadja el a lakcím-
nyilvántartási problémával kapcsolatos Nyilatkozatot. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselı-testülete a lakcím-nyilvántartási problémával kapcsolatos 
Nyilatkozatot elfogadja. 
Felkéri polgármesterét, hogy az érintett szerveknek a Nyilatkozatot küldje meg. 
 
Határid ı: azonnal 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. február 19. 
         Izsó Gábor 
        Polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 



Nyilatkozat 
 
 

Békés Város Képviselıtestülete 2008. február 19.-én a nagyszámú lakossági panasz miatt az 
alábbi nyilatkozatot teszi: 
 
A településrészi nevek valamint a bel- és külterületi lakcímek felülvizsgálatát az egységes 
gépi lakcímnyilvántartással kapcsolatos központi rendelkezések írták elı.  
Az illetékes minisztérium 2007. július 2. határidıvel kötelezte az önkormányzatokat, 
hogy a népességnyilvántartó- és az építéshatóság vizsgálja felül a bel- és külterületi 
címnyilvántartást. 
Ennek következtében meg kellett változtatni a korábban zártkertként, hagyományos  
elnevezéssel nyilvántartott területek: pl. Malomasszonykert,  Jégvermikert, Nagykert, 
Szécsény kert, Borosgyán elnevezését és a „Tanya … Kerület” elnevezést adni.  
Békés Város Képviselı-testülete egyetért az említett területeken élı lakosság azon 
indítványával, hogy a településrészek hagyományos elnevezései maradjanak megırizve. 
Ezért kezdeményezi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalánál (KEKKH), hogy az új, egységes gépi lakcímnyilvántartó rendszerben ezen 
hagyományos településrészi elnevezések eredeti formában kerülhessenek rögzítésre. 
Kezdeményezi az 1997. évi LXXVIII. tv. módosítását arra vonatkozóan, hogy a 2. §-ban 
lévı fogalom-meghatározások körében a külterület kerüljön pontosításra, úgy hogy  a 
korábban speciális külterületi státusszal elismert zártkert megnevezés ismét kerüljön be 
a fogalmak közé (pl: Malomasszonykert, Jégvermikert). 
Indítványozzuk, hogy a központi címnyilvántartás számítástechnikai rendszerében 
haladéktalanul indítsák el azt a módosítást, mely lehetıvé teszi a településrészek 
elnevezésének rögzítését is, továbbá lehetséges legyen az 1975. évben elkezdett egységes 
lakcímnyilvántartás közterületi jegyzékébe „Tanya … Kerület” néven bekerült 
közterület-elnevezés oly módon történı megváltoztatása, hogy ebbıl a Tanya szó 
kikerüljön.  
Kezdeményezése eredménytelensége esetén minden lehetséges módot és formát igénybe 
vesz a lakosság érdekeinek megjelenítésére és védelmére. 
A Képviselı-testület saját hatáskörében, a jogszabályoknak megfelelıen a szükséges és 
lehetséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi. A közterület jegyzék 
névváltoztatására irányuló testületi határozatot meghozza.  
 
 
 


