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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2015. november 24-i ülésére 
 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy - tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.2.3 pontjára 

- a 30122-3/2015. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés tervezetét 

megtárgyalni, és a határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. november 5. 

 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                        bizottsági elnök 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2015. (XI. 24.) JÜB. sz. határozat 

 

Közterületek elnevezése 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 30122-3/2015. számú közgyűlési előterjesztést 

változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra. 
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Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. november 25-i ülésére 

 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 4.2.3. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság közgyűlési döntésre előkészíti a 

közterület elnevezésére, az elnevezések megváltoztatására, közterületnevek védetté 

nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket. 

 

A közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az 

emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. (IV. 9.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében „minden az 

ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott önálló belterületi ingatlant, valamint 

külterületi beépítésre szánt területen telek megközelítésére szolgáló közterületet el kell 

nevezni...”. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja értelmében „Közterület: közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván”. 

 

1. számú közterület elnevezési javaslat 

 

A Samvardhana Motherson Group (SMG) autóipari beszállító, multinacionális cégcsoport 

Kecskeméten építi a harmadik gyártóbázisát, ahol járművek lökhárító elemeit és azok 

alkatrészeit fogják előállítani. 

 

Az SMG az autóipar számára teljekörű rendszermegoldásokat kínáló cégcsoport, amely a 

világ 50 legnagyobb autóipari beszállítójának egyike, több mint 70.000 embert foglalkoztat, 

több mint 170 gyárában, 5 kontinens 25 országában. A 2015-ös üzleti évben a cégcsoport 6,9 

milliárd USD értékesítési árbevételt generált. 

 

Az SMG cégcsoporthoz tartozó SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. egy közel 

44.000 m
2
-es gyárkomplexumot létesít a Mercedes gyárral szomszédos, Kecskemét, 0801/303 

hrsz-ú ingatlanon, amely a tervek szerint 2017-ben kezdi meg működését, a beruházás első 

ütemében 390 főnek munkát biztosítva. 

 

A Kormány a 253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelettel a beruházást nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 



 

Takács Ferenc, a beruházó cég ügyvezető igazgatója azzal a kéréssel fordult 

önkormányzatunkhoz, hogy a megvalósítandó gyártóüzem megközelítésére szolgáló 

közterületet nevezze el a közgyűlés. 

 

Az elnevezésre javasolt közterület a Daimler útra merőleges, annak végpontjából kiinduló, 

közel 700 m hosszúságban a Mercedes gyár ingatlanával határos, összességében közel 2,3 km 

hosszúságú közút, amely a Kecskemét, 26508, 26509, 26510, 0801/102, 0801/210, 0801/112, 

0801/226 hrsz-ú, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, kivett 

közút és -út művelési ágú ingatlanokból áll. 

 

A közterület 54. számú főúthoz történő csatlakoztatása szempontjából a településrendezési 

terv alapján szabályozással érintett.  

 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a közterület természetes folytatásaként később kialakuló 

új szakasz (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét 

veszi fel. 

 

A Rendelet 2. § (2) bekezdésének a) - c) pontjai értelmében a közterületnév előtagjának 

megállapításakor kerülni kell a névismétlődéseket, a névhalmozódást, az idegen vagy 

nehezen kiejthető és a csak dátumból álló elnevezéseket, továbbá a Rendelet 2. § (3) 

bekezdése szerint betűszókkal, betűcsoportokkal, számjegyekkel közterületnév előtagja 

nem állapítható meg. 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a közterületnév meghatározásánál figyelemmel 

kell lenni a városrész, a szűkebb környék, a szomszédos közterületek, az érintett 

közterületen lévő intézmények jellegére, szellemiségére, hagyományaira és a nyelvhelyesség 

követelményeire, valamint a Rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az egyes városrészekben, 

lakónegyedekben a közterületneveket hasonló elnevezés-csoportból indokolt választani. 

 

Az elnevezésre javasolt közterület a (Gottlieb Daimler személyéről elnevezett) Daimler úthoz 

kapcsolódik, továbbá szomszédos a Mercedes gyár ingatlanával, ezért a Rendelet 4. § (1) és 

(2) bekezdéseire figyelemmel a közterületet Barényi Béla magyar származású, világhírű 

autóipari feltalálóról javaslom elnevezni. 

 

Barényi Béla  

 

Barényi Béla magyar származású osztrák mérnök, feltaláló. Az autóbiztonság atyja, aki 

világelsőként a Mercedes-Benznél alapított kutatási és fejlesztőközpontot. 1907-ben született 

az ausztriai Hirtenbergben. 

  

Tanulmányai befejeztével az autóiparban helyezkedett el, az 1920-as években az Austro-

Daimlernél és az Adlernél is dolgozott. A Mercedes-Benzhez 1939-ben került, ahol 

megalapította a gyár biztonságtechnikai részlegét, amelyet 1972-es nyugdíjba vonulásáig 

irányított. 

  

A sindelfingeni Mercedes-gyár biztonsági részlege kezdetben mindössze négy főből állt, és 

egy alig 100 négyzetméteres deszkaépületben működött. Ez a hely volt az első töréstesztek 

helyszíne is, amelyet Barényi Béla végzett munkatársaival. Alig egy évvel a munka 

megkezdése után bemutatták az első olyan személyautó prototípust, amely balesetbiztos 

padlólemezzel, alaktartó utascellával és különleges oldalvédelemmel készült. 

  



Barényi Béla talán legjelentősebb szabadalma a gyűrődési zóna, amelynek 1951-es 

bemutatásával máig meghatározta a karosszériatervezés alapvető elveit. A fejlesztés lényege, 

hogy az autó utascellája kifejezetten merev, de a túlnyúlások puhább, erő hatására gyűrődő 

anyagból készülnek, így ütközés esetén azok elnyelik a mozgási energiát. 

  

Az ő nevéhez fűződik a gömbölyített belső kialakítás a vágott sebek elkerülésére, valamint az 

ő ötlete nyomán először készültek a különböző kapcsolók és műszerek elasztikus anyagból, 

amelyeket süllyesztve építettek be a műszerfalba. A fejsérülések megelőzésére szolgált a kis 

erőhatásra is letörő visszapillantó tükör, a megerősített ülések, a biztonság zárszerkezet 

feltalálásával pedig azt akadályozta meg, hogy az utasok ütközéskor kirepüljenek az autóból. 

  

A gyalogosbiztonság érdekében, elképzelései nyomán az 1970-es évektől jelentek meg a 

Mercedes-Benz autóin az elhajló emblémák és a süllyesztett ablaktörlők. 1972-ben vonult 

nyugdíjba, de utána is a Mercedes-Benz biztonsági tanácsadója maradt. 1994-ben egyedüli 

élőként bekerült a detroiti Autóipar Halhatatlanjainak Csarnokába, és még szintén életében 

szobrot emeltek neki a Német Nemzeti Múzeumban. Barényi Béla 1997. május 5-én hunyt el, 

Olaszországban és Németországban is utcát neveztek el róla. Nem kevesebb, mint 2500 

szabadalmával Edisont is megelőzi. 

 

A térség önkormányzati képviselője Lévai Jánosné és az SMR cégcsoport támogatja az 

elnevezési javaslatot. 

 

2. számú közterület elnevezési javaslat 

 

Aomori (Japán) 1994. óta partnervárosunk, az együttműködés megerősítése céljából 2001-

ben szándéknyilatkozat írt alá a két város. 

 

Aomori és Kecskemét kapcsolata különösen a művészetek és az oktatás terén volt korábban 

jelentős, az együttműködést az általános iskolák közötti képek és kézműves alkotások 

rendszeres cseréje, tanárok és művészek cserelátogatásai fémjelezték. A kapcsolat 

fenntartásában fontos szerepet játszottak és játszanak az 1994. óta Kecskeméten működő 

Kecskemét-Aomori Baráti Kör és a japán Aomori Tartományi Magyar Baráti Társaság. 2007-

2010. között a Baráti Kör több alkalommal sikeres Japán Napot szervezett. 2012. tavaszán 

városunkba látogatott Ito Tetsuo japán nagykövet. Ez alkalomból a japán és a magyar nép 

közötti barátság, valamint a Kecskemét és Aomori közötti baráti kapcsolatok emlékére a 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája 

előtti téren 35 japán cseresznyefa ültetésére került sor. 2015 januárjában Junichi Kosuge 

nagykövet japán fotókiállítást nyitott meg városunkban és részt vett a Kecskemét-Aomori 

Baráti Kör létrejöttének 20 éves jubileumára szervezett templomi koncerten. 

 

A Kecskeméti Szent László Lions Klub azzal a javaslattal fordult önkormányzatunkhoz, hogy 

Kecskemét és Aomori városa partnerségének emlékére a fent is említett, 35 japán 

cseresznyefa ültetésének helyszíne, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolája előtti közterület a partnervárosunk nevét Aomori parkként 

viselje. 

 

Az elnevezésre javasolt közterület a Kecskemét, 17/57 hrsz-ú, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló, közterületi ingatlan részét képezi, alapterülete közel 

4000 m
2
, övezeti besorolása a településrendezési terv szerint „Zkp” közpark, városi park.  

 

A térség önkormányzati képviselője Kovács Ferenc támogatja az elnevezési javaslatot. 

 



 

3. számú közterület elnevezési javaslat 

 

A Nagykőrösi utca 7. szám alatti, Kecskemét 4087 hrsz-ú ingatlanon jelenleg kivitelezés alatt 

álló társasházi építmény mélygarázsának előkészítő földmunkái során 2015. júliusában a 

Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai közreműködésével több, török hódoltság 

kori régészeti lelet került elő a föld mélyéből. A legjelentősebb leletek közé tartozik az a 

három darab fa szerkezetű kút, amelynek épen maradt elemeit sikerült kiemelniük a 

régészeknek restaurálás céljából.  

 

A társasházi építmény megvalósítása magántőkés beruházásként kapcsolódik Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított „Szabadság tér és környezetének 

funkcióbővítő városrehabilitációja” című DAOP-5.1.2/C-14-k1-2014-0001 azonosítószámú 

kiemelt projektjéhez. 

 

Rodostó 

 

Rodostó (törökül: Tekirdağ) város Törökországban a Márvány-tenger partján, Isztambultól 

120 km-re található nyugatra. Itt élt száműzetésben II. Rákóczi Ferenc 1718-tól egészen 1735. 

április 8-án bekövetkezett haláláig Bercsényi Miklóssal, Esterházy Antallal, Csáky Mihállyal 

és az emigráns élet hű krónikásával, Mikes Kelemennel. A Tekirdağ nevet jelenleg a város és 

az azt körülvevő nagyobb területi egység, térség viseli. 

 

A város először az Európa Jövője Egyesület Csiperó Fesztiválján 1991-ben képviseltette 

magát és annak rendszeres résztvevőivé vált.  2000–ben érkezett az első hivatalos meghívás 

az ún. „Cseresznyefesztivál” rendezvényeire. 2006-ban Erdogán Erken magyar tiszteletbeli 

konzul megkapta az önkormányzattól a „Város Kulcsa” kitüntetést. 2009-ben megalakult a 

kecskeméti Mikes Kelemen Magyar-Török Baráti Társaság, segítségükkel 2010-ben a Hírös 

Hét Fesztivál testvérvárosi programját Török Est színesítette. Az önkormányzati delegáció 

minden évben képviselteti magát a Cseresznyefesztiválon, melyen kecskeméti tánccsoportok 

is szerepeltek, míg Kecskeméten is több alkalommal járt rodostói delegáció. 

 

A hosszú távú kapcsolat fenntartásának céljából a 2001-ben kötött testvérvárosi megállapodás 

értelmében a két város az oktatás, kultúra, művészet, sport, tudomány, civil kapcsolatok és 

idegenforgalom területén fejezte ki szándékát a tudás- és tapasztalatcserére és a további 

együttműködésre, amely megállapodás 2015. nyarán megerősítésre került. 

 

A régészeti leletek származásának korszakára és városunk törökországi testvérvárosára 

utalva javaslom, hogy a régészeti leletek feltárása ingatlanának közelében elhelyezkedő, a 

Kecskemét, 1210 és 1240 hrsz-ú, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező közterületi ingatlanok együttesen a Rodostó tér elnevezést viseljék. A 

Bercsényi utca a két közterületi ingatlan között torkollik a Rákóczi útba, de annak 

felújításával összefüggő, egységes térként funkcionál, amely elnevezéssel jelenleg nem 

rendelkezik. 

 

A térség önkormányzati képviselője Hörcsök Imre támogatja az elnevezési javaslatot. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés  

 

1. a Kecskemét, 26508, 26509, 26510, 0801/102, 0801/210, 0801/112, 0801/226 

hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Barényi Béla útnak, 

 



2. a Kecskemét, 17/57 hrsz-ú közterületi ingatlan részét képező, közpark, városi 

park övezeti besorolású területet Aomori parknak, 

 

3. a Kecskemét, 1210 és 1240 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Rodostó 

térnek 

 

nevezze el. 

 

 

Az elnevezésre javasolt közterületek helyszínrajzait az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet 

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2015. november 5.                  

    

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2015. (XI. 25.) határozata 

Közterületek elnevezése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 30122-

3/2015. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés (a mellékelt térképek szerint) úgy dönt, hogy: 

 

1. a Kecskemét, 26508, 26509, 26510, 0801/102, 0801/210, 0801/112, 0801/226 

hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Barényi Béla útnak, 

 

2. a Kecskemét, 17/57 hrsz-ú közterületi ingatlan részét képező, közpark, városi 

park övezeti besorolású területet Aomori parknak, 

 

3. a Kecskemét, 1210 és 1240 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Rodostó 

térnek 

 

nevezi el. 

 

1. Közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület elnevezések folytán 

szükségessé vált utcanévtáblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

2. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület elnevezésről a helyben 

szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket.  

 

 

Határidő: 2016. január 25. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

1. számú közterület elnevezési javaslat (Barényi Béla út) 

 

 
 

 

2. számú közterület elnevezési javaslat (Aomori park) 

 

 
 

5. számú főút 

Mercedes gyár 

54. számú főút 

Elnevezésre javasolt 

közterület 

Daimler út 

SMR beruházási 

terület (Kecskemét, 

0801/303 hrsz) 

Elnevezésre 

javasolt 

közterület 

Batthyány utca 

Árpád körút 

Általános iskola 

Petőfi S. utca 



 

 

3. számú közterület elnevezési javaslat (Rodostó tér) 

 

 

 
 

  

Centrum 

Áruház 

Városi Mozi 

épülete 

Elnevezésre javasolt, Kecskemét, 

1210 és 1240 hrsz-ú közterületek 

Rákóczi út 

Török kori leletek 

feltárásának helyszíne 


