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Tisztelt Bizottság!
A legutóbbi, 2022. március 24. napján megtartott képviselő-testületi ülésen felmerült több,

Békés városban található utca elnevezésével kapcsolatos kérdés. Összegyűjtöttük ezeket a
javaslatokat, felvetéseket, és az alábbiakban terjesztjük azokat a Tisztelt Bizottság elé előzetes
véleményezésre:
1. A Bartók Béla utcának a Bocskai utca és a Kispince utca közé eső szakaszának
átnevezése

Mucsi András képviselőjavaslatot tett, hogy a Bartók Béla utcának a Bocskai utca és a Kispince
utca közé eső szakasza kerüljön átnevezésre. Javaslata szerint az adott szakasz hiába a Bartók
Béla utca folytatása, a helyi lakosok nem így tekintenek rá, hanem „zug” vagy „köz” néven
említik. Az új utca neve Ibrány köz lenne.
Az utcaszakaszra nincs ingatlan szárnozva, így lakost elvileg nem érintene a változás.
2. Kim Ir Szen utca

Mucsi András képviselő jelezte, hogy tudomása szerint a Kim Ir Szen utca már átnevezésre
került, a Vagyonrendeletünkben mégis szerepel most is.
Valóban volt erről korábban szó, a Képviselő-testület 201 O. június 24-én hozott határozatot
egyes közterületek elrievezéséről (1 melléklet). Ebben a határozatban az utca új neveként a
.
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Maloméri utca elnevezést határozta meg a testület. Ugyanakkor az ezt követő adminisztratív
eljárás nem került lefolytatásra, a közterületek, településrészek elnevezéséről, azokjelöléséről,
a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló
33/2008. (X. 1 .) önkormányzati rendeletben meghatározott eljárásrend szerint nem került
bejelentésre a tárhatóságokhoz.
Jelezzük ugyanakkor, hogy utcanév megváltoztatására nincs lehetőség a választási eljárásról
szóló törvény’ vonatkozó rendelkezése szerint 2022. június 26. napjáig, mivel a Helyi Választási
Bizottság 2,2022. (IV. 1 3 .) számú határozatával időközi önkormányzati képviselőválasztást
tűzött ki:
„79. (2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör sorszámát
nwgváltoztatni. szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település
megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy
lépcsőház j elének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.”
3. Sétány elnevezése a Földvár Bölcsődénél
Mucsi András képviselő javasolta, hogy az épülő Református Óvodához vezető sétány Szegedi
Kis Istvánról kerüljön elnevezésre.
A sétány korábbi sorsát vizsgálva kiderült, hogy a Képviselő-testület többször döntött már az
adott sétány elnevezéséről: a 222/2003. (X. 21 .) határozatban „Európa park” elnevezést
fogadott cl a Testület (2. melléklet), míg a 229/2010. (VI. 24.) határozatban B Szabó Istvánról
nevezték volna cl, a szükséges terepmunkák elvégzése után. Egyik korábbi határozat
végrehajtására sem került sor.
4. 5

új utca kialakítása a Csabai útra merőlegesen

A Műszaki Osztály jelezte, hogy a fenti képviselői javaslatokon kívül lenne még egy téma,
amely escűegesen döntést igényel.
Kialakulóban van a Csabai útra merőlegesen öt utca, ahol laknak már. Javasolják ezért, hogy
ezek az utcák kapjanak nevet olyan módon, hogy a közterületek, településrészek elnevezéséről,
azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi
elhe1yezéséről szóló :33/2008. (X. 1 .) önkormányzati rendelet 4.
(2) bekezdésének
megfelelően előtte megkérdezik a helyi lakosokat az utcák általuk preferált elnevezéséről.

Tájékoztatom a TjSZtit Bizottságot, hogy a közterületek, településrészek elnevezéséről,
azok jelöléséről, a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi
elhelyezéséről szóló 33/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet az alábbi rendelkezéseket
tartalmazza az utcák elnevezésével kapcsolatban:
2.

Értelmezó’ rendelkezések
(1) A rendelet alkalmazása szemponijából:

(...)
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b) közterület. közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfeleló’en bárki használhat,
és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrészére az erró’l szóló külön szerzó’désbenfoglaltak keretei között
a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése
különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek,), a pihenő és emlékhelyek kialakítása
(parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.
—

—

c) közterület elnevezése: a közterület nevéből és a közterület jellegének
meghatározásából (út, utca, tér, park, köz, sor, sétány stb.) áll.
3. ;
A közterület elnevezésének általános szabályai

(1) Minden közterületet cl kell nevezni, kivéve a lakótelepek közötti szerviz-utakat, az
erdőterületeken levó’ közterületeket, illetve a mezó’gazdasági célú dűlőutakat.
(2) Az 1V közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül meg kell
állapítani.
(3) Az új közterület elnevezésénél már meglevó’ közterület nevétfelhasználni nem lehel.
(4) Az elnevezett közterület természetesfolytatásaként kialakított új közterületrész külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel, kivéve, ha az Új
közterületrész a meglevő’ közterület azon részéhez csatlakozik, amelynél a házszámozás
kezdó’dik. Ilyen esetekben, amennyiben a házszámok változása aránytalan hátrányt
okozna az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak, lehetőség van az Új
közierületrész külön eljárásban történő elnevezésére.
(5) Közterületet személyró’l, tárgyról, állatról, növényről vagy fogalomról lehet
elnevezni.
(6,) Közterületet személyről elnevezni halála után, legalább 25 év elmúltával lehet. Az
elnevezésre kerüló’ közterület eló’tagjának a személy családi, illeti’e utónevét is
tartalmaznia kell. Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb
ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterület nevében is
feltüntethetó’.
(7) Közterületet oLyan személyró’l lehet elnevezni:
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedőjelentőségű volt
és személye megbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, mííveló’dés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentó’set tett vagy alkotott és ezáltal személyének emléke n’zegó’rzésre méltó, vagy
c) akinek Békés Város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult Békés Város fejlődéséhez.
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(8) Fogalomról, vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés
rövid, közérthető legyen, utaljon az elnevezendó’ közterület jellegére, Békés Város
történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.
(9) Az Új közterület név megállapítása során vizsgálni kell, hogy az adott helynek a
történelme során milyen neve alakult ki, hogyan használják az ott élők a területre
vonatkozó nevet, ahol nincs kialakult név, ottjelezni kell.
(1 0) Figyelmet kellfordítani a nemzetiségi, kisebbségi és etnikaijelleg kfejezésére. Arra
kell törekedn hogy a kisebbségi jelleget kfejező utcanevek alkalmazására megfeleló’
arányban kerüljön sor.
4.
Hatásköri és eljárási szabályok

(1) A közterületek, valamint városrészek nevének megállapítása, megváltoztatása Békés
Város Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.
(2) Közterület elnevezésére, iiletie nevének megváltoztatására az érintett közterülettel
kapcsolatban lévó’ ingatlanokkal rendelkezni jogosultak legalább fele és Békés Város
Képviselő-testületének bármely tagja a Polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelemben
tehetnek javaslatot. A képviselő-testület a közterület nevének megállapítása, vagy
megváltoztatása esetén az érintettek meghívásával közmeghallgatást tarthat.
(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos előkészítőfeladatokat a Képviselő-testület
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi, valamint Kulturális és Sport bizottsága látja
cl.
(4) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos
módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyi médiumokban történő
kihirdetéssel, továbbá lehetőség szerint az önkormányzat hivatalos lapjában való
megjelenteté5sel, az érintett közterületen hirdetménnyel közzé kell tenni.
—

—

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy vitassa meg a fenti felvetéseket.
Határozati :1 avaslat:
A bizottság fogalmazza meg.

Ilatáridő.

intézkedésre azomal

Felelős:

Balog Zoltán bizottsági elnök

Békés, 2022. április 22.

Balog Zoltán s.k.
bizottsági elnök
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1. melléklet
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2003. (X. 21.) KTszámú határozata:
Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét,
hogy a Fábián utca Előviz-csatoma Névtelen utca által
határolt terület átmeneti rendezésére további egyeztető
tárgyalásokat folytasson le, a sétány (Európa Park)
kialakítása mellett, a költségvetési források figyelembe
vételével is.
-

-

Határidó’: értelem szerint
Felelős:
Pataki István polgármester

2. melléklet

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
229/2010. (VI. 24.) határozata:
1 . Békés Város Képviselő testülete a szabályozási terven
6698 helyrajzi számú, utcaként nyilvántartott, K0u3
területet, a jegyzőkönyv 1 . számú mellékletét képező
térképvázlaton jelölt közterületet Maloméri utcának
nevezi el.
2. Békés Város Képviselő-testülete a szabályozási terven
6597 helyrajzi számú, közlekedési terület K0u3 területet
a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező
térképvázlaton jelölt közterületet B. Szabó István
sétánynak. nevezi el, a szükséges főldhivatali eljárások
lefolytatása és tereprendezési munkálatok elvégzését
követően. Ezzel egyidejűleg hatályát veszi Békés Város
Onkormányzata Képviselő-testületének 222/2003 . (X.
2 1 .) KT határozata.
3 . Békés Város Képviselő-testülete felkéri polgármesterét,
hogy a 2. pontban foglaltakkal kapcsolatban
gondoskodjon
megvalósíthatósági
tanulmány
készítéséről a 2010. augusztusi képviselő-testületi
ülésre.
Határidő:
értelem szerint, ill. 3. pont esetében: 2010.
augusztusi testületi ülés
Feleló’s:
Izsó Gábor polgármester

