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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 19-i ülésén fogadta el a lakcím-nyilvántartási 
problémával kapcsolatos Nyilatkozatát, melyben megfogalmazta, hogy egyetért az érintett 
lakosság azon indítványával, hogy a településrészek hagyományos elnevezései maradjanak 
meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a névváltozással érintett területek 
visszakaphassák hagyományos elnevezéseiket. 

 

 Békés Város Tanácsa a 20/1981. sz. tanácshatározatával elfogadta a város általános 
Rendezési tervét, amely magába foglalta városunk környéktervét is. A döntés alapján a Békés 
peremén elhelyezkedı településrészek (pl.: Borosgyán, Rosszerdı, Jégverem kert, Csatár kert, 
stb.) besorolásra kerültek kerületek alapján. 

 Békés Város Képviselı-testülete 2000. november 30-i ülésén a 355/2000. (XI. 30.) 
határozatában döntött arról, hogy a 2001. évi népszámlálás zökkenımentes elıkészítése 
érdekében, a fent hivatkozott tanácshatározat alapján szükség van az érintett településrészek 
jogállásának rendezésére azzal a feltétellel, hogy a hagyományok ápolása során a történelmi 
elnevezések megırzésére törekedni kell. Az említett KT határozat végrehajtását sürgette az 
akkori Kormány szándéka is, miszerint a választási körzetek adatait az új cím-és 
körzetnyilvántartó rendszerben kell együtt kezelni. 

 Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
1998. január 1-jén lépett hatályba, mely jogszabály hatályon kívül helyezte a régi terület-
felhasználási egységek elnevezéseit, és kizárólag a külterület, belterület fogalmát ismeri. Így a 
volt zártkerteket is a külterület kategóriába kellett besorolni. 

 A 355/2000 (XI. 30.) KT  határozat végrehajtása egészen 2007. júliusáig halasztódott, 
amikor is a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala kötelezıvé 
tette, hogy a lakcímnyilvántartást egységesítsék a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletben 
foglalt új lakcím-nyilvántartási szabályozásnak megfelelıen. A Békés városi lakcím-
nyilvántartási hatóság akkori vezetıje, mivel nem tudta felmérni, hogy ez mekkora lakossági 
elégedetlenséget fog késıbb kiváltani, saját hatáskörében eljárva, elızetes lakossági vagy 
jegyzıi egyeztetés nélkül, a gyors ügyintézésre törekedve valamennyi –korábban zártkertként 



nyilvántartott– külterületi településrész nevét az országos közterület jegyzékben már 
egységesen „Tanya … (kerület)” elnevezéssel szereplı külterületbe olvasztotta, az egykori 
településrészeket pedig kerületbe sorolta (például: Malomasszonykertbıl Tanya X. lett). A 
„Tanya” elnevezést nem az adott területeket jellemzı mővelési ág, illetve a gazdálkodási 
jelleg indokolta, hanem az, hogy itt a „Tanya” elnevezés, mint lakcím-nyilvántartási kategória 
szerepelt. A helyzetet bonyolította, hogy egy kerületbe több településrészt is besoroltak, így 
ugyanazon kerületben esetenként két ugyanolyan szám is keletkezett. Ennek megoldásaként 
az egymástól távol esı ugyanolyan számú ingatlanokat alszámokkal látták el. Fenti 
változtatásokat az országos lakcímbázisban is rögzítették, az érintett területek lakóinak pedig 
utasítására megküldték az új lakcímet igazoló hatósági bizonyítványokat. Ez nagyfokú 
lakossági elégedetlenséget váltott ki. Kifogásolták, hogy semmilyen elızetes tájékoztatást 
nem kaptak a döntésrıl, továbbá hogy a tanya besorolás miatt nem kaphatnak banki hitelt, és 
álláspontjuk szerint ingatlanuk értéke is jelentısen csökkent. 

 A kialakult helyzetre való tekintettel, körültekintı vizsgálat alapján, melyben Békés 
Város jegyzıje egyeztetett a Központi Lakcímnyilvántartó Hivatallal, körvonalazódott a 
lehetséges megoldás. E szerint az új lakcím-nyilvántartásra vonatkozó jogszabályi elıírások 
sem sérülnek, és a hagyományos településrész nevek is megırizhetıek. Az Ötv. 10.§ (1) bek. 
h) pontja alapján a közterület elnevezése a képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
Így a külterületi egységes „Tanya” elnevezés kikerülne a lakcím-nyilvántartásból, és a 
hagyományos településrész-név (pl.: Malomasszonykert), mint közterület név kerül a 
helyére, amit a kerület száma követ római számmal, és legvégül a házszám szerepel. A 
házszámok a korábbiakkal egyezıek lesznek (Például: Malomasszonykert X. 1. szám.)  

 A változtatás nem érinti a változtatás elıtt már Tanya IX., illetve Tanya X. közterületi 
elnevezésként szereplı címeket. 

 

Határozati javaslat: 
 

Békés Város Képviselı-testülete a külterületi lakcímnyilvántartásban az egységes 
„Tanya” elnevezést törli, a hagyományos településrész neveket pedig közterület név és 
római számozású kerület besorolással szerepelteti. Ezt követi az ingatlan száma, a 
közterület jellege rovat pedig üresen marad. A képviselı-testület az elıterjesztés 
mellékletében felsoroltak szerint elfogadja a közterületek elnevezését. 

Felkéri jegyzıjét, gondoskodjon az érintettek új lakcímigazolvánnyal történı 
ellátásáról. 
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