
 

 

 

 

 

KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY 

 

Tárgy: Utcanév megváltoztatása 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Turák József, az Abraziv Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft ügyvezetője levélben jelezte számomra 

problémáját. A levelet mellékeltem indítványomhoz, ami épp elegendő indoklást tartalmaz a 

javaslathoz.  

Legfeljebb annyit fűznék még hozzá, hogy ügyvezető úr kérését mindenképp megalapozottnak 

találom, hisz önkormányzatunk meg sem kérdezte az út építését finanszírozó céget, az út 

elnevezésével kapcsolatban. 

Fontos szempont, hogy az utcában jelenleg nem élnek lakosok, akik számára kényelmetlenséget 

jelenthet irataik módosítása. 

 

Határozati javaslat: 

A. A kecskeméti Paul Lechler utcát önkormányzatunk átnevezi Bánki Donát utcának. 

 

B.  kecskeméti Paul Lechler utcát önkormányzatunk átnevezi Csonka János utcának. 

 

Felelős: Polgármester 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 17. 

Radics Tivadar 

Kecskemét MJV önkormányzati képviselője 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

Tisztelt Képviselő Úr, 

  

közbenjárását kérem, hogy a közelmúltban Paul Lechler-ről elnevezett utca nevét változtassák meg. 

  

Indoklás: Cégünk egy 1984-ben alakult, azóta folyamatosan működő és fejlődő  100% magyar 

tulajdonú középvállalkozás. A tavalyi évben kezdtük el új telephelyünk építését a szóban forgó 

utcában és még ebben az évben oda fogunk költözni. 

Ezen  utca aszfaltozását, közvilágításának kiépítését cégünk saját pénzéből készíttette el. Ugyancsak 

jelenleg építjük  azt a csatorna nyomóvezetéket amellyel az utca jövőbeni lakói is megoldhatják 

szennyvíz elvezetési problémáikat. 

Tehát elég sokat áldoztunk azért, hogy a mérnöki iroda és gépgyártó vállalkozásunk kellemes 

környezetben dolgozzon. 

Ehhez hozzátartozik  az is , hogy lakhelyünkhöz a környezethez, tevékenységhez illő utca név is 

párosuljon. 

  

Cégünknél végzett közvélemény kutatáson  88 emberből Paul Lechler  nevét EGYETLEN személy se 

ismerte. Ez ugyan nem dicsőség, de tény. 

Tudjuk, hogy ez nem egy reprezentatív felmérés, de valamit sejtet. 

  

Továbbá problémát jelenthet a későbbiekben, hogy a Lechler és Lechner nevek hasonló hangzása 

postai kavarodásokat okozhat. 

  

Kérjük Önt, indítványozza a megfelelő fórumon, hogy az utca nevét egy  híres 

magyar  mérnökről nevezze el. Mégiscsak  Kecskemét Déli Ipari  Területéről van szó. 

  

Kecskemét  interneten fellelhető utcajegyzékében pld. Csonka János vagy épp Bánki Donát , magyar 

feltaláló mérnökök nevei is szabad névként látszanak. 

  

Az Abraziv Kft javaslata: Bánki Donát utca 

  

Tisztelettel kérem fentiekben való támogatását. 

  

Üdvözlettel, 

   

  

Turák József 

ügyvezető /managing director 

  

ABRAZIV Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft 

ABRAZIV Engineering Office and Machine Mfg. Ltd. 

H-6000 Kecskemét, Szent László krt. 17. 

Tel: +36 20 93 74 870 

Fax: +36 76 815 901 

e-mail: turak@abraziv.hu 

www.abraziv.hu 
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