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Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A lajosmizsei 1164 hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása, a 1176/11 hrsz-ú 

közterület nevének pontosítása, a 1212 hrsz-ú közterület nevének megerısítése 
 

Ikt.sz.: I/13265-02/2012 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) h) pontja és a magyarországi 
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) 
Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdés a) pont 2. fordulata 
alapján a következıket terjesztem elı: 
 

Több éve fokozatosan lépeseket teszünk Városunkban a jelenleg még sok helyen anarchikus, 
esetleges lakcímállapotok felszámolására, a házszámozási rend megteremtésére. Ezek közül 
testületi döntést is igényelt: 

2007-ben: Elkerülı út, Gyártelep, Kálmán Imre utca (elnevezés),  
2009-ben: Kálmán Imre köz, Vasút utca (elnevezés), 
2010-ben: Barackvirág utca, Prímás utca, Radnóti Miklós tér elnevezés, Felsımizse 

 tanya (megszőntetés), 
2011-ben: Barakk telep és Újváros telep (megszőntetések), Galagonya utca 

 (elnevezés),  
2012-ben: Borostyán utca, Kökény utca (elnevezés). 
 

Tájékoztatásul: a hivatal építésügyi munkatársai a korábbi években a következı utcák 
házszámozását rendezték, amelyek testületi döntést nem igényeltek: 

2006-ban: Béke utca, Kölcsey utca, Szent István utca, Wesselényi utca,  
2007-ben: Bartók Béla út, Petıfi utca,  
2008-ban: Bem utca, Dózsatelep utca, Eötvös Lóránd utca, Illyés Gyula utca, Jász 

 utca, Kodály Zoltán utca, Liszt Ferenc utca, Móra Ferenc utca, Nyíri út, Pacsirta utca 
 (részlegesen), Szent Lajos utca, Telepi út, Viola utca,  

2009-ben: Ady Endre utca, Arany János utca, Árpád utca, Bajza utca, Damjanich utca, 
 Deák Ferenc utca, Erkel Ferenc utca, Gárdonyi Géza út, Görgey Artúr utca, Hunyadi 
 utca, Könyves Kálmán utca, Lehel utca, Szent Vendel utca, Városház tér, Vásártér 
 utca, Vörösmarty utca,  

2011-ben: Dankó Pista utca, Németh László utca, Rákóczi utca,  
2012-ben: Baross tér, Irinyi utca, Jókai utca, Kazinczy utca, Kisfaludy utca, Zrínyi 

 utca. 
A belterületi közterületek közül (jelenleg mintegy 100) eddig 59 rendezett, illetve áttekintett 
és mintegy 41 nem, amelyekben zavar döntıen már csak egyedileg, ritkásan fordul elı. A 8 
külterületi közterület házszámozási rendjének felülvizsgálata még a fentieknél is nagyobb 
munkát igényelne, ott csak lokális szinten történtek javítások, felülvizsgálatok. 

 
Az idén többszörösen visszatérı helyszín, az ún. vasúton túli „rendezetlen belterület” 

helyett ezúttal a Dankó Pista utca környékének rendezésében kísérlünk fejlıdést elérni, amely 
részben illeszkedik abba a törekvésbe, hogy a belterületrıl kiszőrjük a külterületi közterületi 
házszámozást (Bene): 
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A jelenleg kialakult helyzet a következı: 

A korábbi Korvin Ottó utcát, amely a Dankó Pista utcáról nyíló utolsó keresztutca 
(1164 hrsz), 1992-ben átkeresztelték Fülemüle utcára. Valószínőleg adatfelviteli hibából ez a 
hivatalos BM-es közterület nyilvántartásba kötıjellel, Füle-müle (!) néven került rögzítésre, 
az itt lakók lakcímkártyáján ennek megfelelı helyesírással szerepel… Ezen kívül felderítetlen 
okból az Orgona utca végén lévı keresztutca (1176/11 hrsz), amelynek csak az egyik oldala 
beépített (a másik, külsı oldala korábban tervezett focipálya, majd levendulaültetvény; 
zöldségeskert, stb.) szintén Fülemüle utca néven használatos. Az elıbbi utca számozási 
viszonyai meglehetısen kaotikusak; utóbbi számai viszonylag rendezettek, egyoldali 
emelkedéssel (1-2-3). 
 Javaslom, hogy rendezett házszámú utca (1176/11 hrsz) neve maradjon meg Fülemüle 
utcának, pontosított helyesírással; a rendezetlen házszámú másik Fülemüle utca (1164 hrsz) 
kapja a Csalogány utca nevet, ami ugyanazon madárfajnak a másik, népies neve; így a 
jelenleg kialakult zavaros, kettıs helyzet frappáns lezárásra kerülne és a madárnevő utcák 
csoportja (ld. még: Pacsirta utca) sem bomlana meg ezen a területen. 
 
 A Dankó Pista utca egyel közelebbi keresztutcája, amely a Damjanich utca folytatása 
tengelytöréssel a természetben Beneszél utca néven használatos. Az ingatlan-nyilvántartás 
térképe, illetve tulajdoni lapja nem tartalmaz adatot a névre vonatkozóan. A kialakulása 
valószínőleg szájhagyomány útján történt, mivel az itteni épületek házszámozása a Bene 
(tanya) számozással van összefonódásban, azaz korábban a közelben (vagy itt) volt a Bene 
tanya 101-107, ami idıvel Beneszél utcává nemesült. A lakcímnyilvántartás ennek 
megfelelıen tartja nyilván a címeket, de nem 1-tıl kezdıdıen, hanem százasoktól (104, 105, 
stb.). Ugyanakkor párhuzamosan jelen vannak ugyanitt a Bene tanya 101, 102, stb. lakcímek 
is. 
 Az utca névmegerısítésével a nyilvántartásokban rögzíthetı a jelenleg a természetben 
használt utcanév; a házak páros-páratlan rend szerinti újraszámozásával pedig megszüntethetı 
az egyedi számozási rend. 
 

A döntések során az ingatlan-nyilvántartásban is átnevezésre kerül 1 db közterületi 
ingatlan (1164 hrsz); a pontosítással érintett utca az ingatlan-nyilvántartásban helyesen 
szerepel;egy közterületnek pedig az „új” nevét kell átvezetni. Ez összesen mintegy 8.600.- Ft 
költség. 

 
Ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel a lakóingatlanok közül a Csalogány utca esetében 

11 db; a megmaradó Fülemüle utcában javítással 1 db; a Beneszél utcában az új házszámozási 
rend miatt 12 db belterületi ingatlan érintett. Az átvezetés darabja 6.600.- Ft, amit a lakosság 
helyett célszerő átvállalni, mivel így valóban biztosított az átvezetés. A lakcímkártyák cseréje 
díjtalan; és jellemzıen az a többi nyilvántartásokban is az adatok átvezettetése, amit a 
lakosságnak kell elvégeznie saját érdekében. 

Az utcanév táblák megrendelése is Önkormányzatunk feladata, ami mintegy 10.000 
Ft-os költség. Az összes költség így 160-180.000.- Ft-ra tehetı. 

 
 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
 

.../2012.(...)  ÖH 
A lajosmizsei 1164 hrsz-ú közterület nevének megváltoztatása, a 1176/11 hrsz-ú 
közterület nevének pontosítása, a 1212 hrsz-ú közterület nevének megerısítése 
 

 
 

H a t á r o z a t 
 
 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1164 hrsz-ú 

közterületnek 2012. december 15-i hatállyal a(z) Csalogány / ……………………….. utca 

nevet adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 

 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1176/11 hrsz-ú 

közterület nevét megerısíti, helyesírását pontosítja Fülemüle utca formájában. 

 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lajosmizsei 1212 hrsz-ú 

közterületnek 2012. december 15-i hatállyal a(z) Beneszél / ……………………….. utca nevet 

adja. A házszámozás páros-páratlan rendszer szerinti lesz. 

 

 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2012. november 29, illetve december 15. 
 
 
 
Lajosmizse, 2012. november 20. 
 
 
 
        Basky András sk. 
          polgármester 
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1. sz. melléklet 
Fülemüle utcák és környezetük a digitális térképünk szerint: 

 
Beneszél utca és környezete a digitális térképünk szerint: 

 


