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Tárgy: Közterület elnevezés Bethlenváros városrészben 

 

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 14/A. § (1) bekezdése szerint minden belterületi és olyan külterületi közterületet el 

kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló törvény szerinti épület található. 

 

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”. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 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) 24. § (1) bekezdése alapján a város területén lakóhellyel rendelkező 

magánszemély is kezdeményezheti a közterületnév megállapítását, illetve javaslatot tehet a 

közterület nevére.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozóan az alábbi közterület 

elnevezésére érkezett magánszemélytől javaslat. 

 

A Bethlenváros városrészben található elnevezésre javasolt közterületet a Kecskemét, 5473/7 

hrsz-ú és 5473/11 hrsz-ú Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát 

képező kivett közút művelési ágú belterületi ingatlanok alkotják, amely a Márvány utca 

végpontjából közel derékszöget bezárva balra ágazik le. 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint minden az ingatlan-nyilvántartásban közterületként 

nyilvántartott önálló belterületi ingatlant el kell nevezni. 



 

A közterület szilárd burkolattal jelenleg nem rendelkezik, fizikailag kialakult, viszont a 

szomszédos ingatlanok útleadás tekintetében telekalakítással érintettek. A későbbi útleadások 

következtében kialakuló ingatlanok a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszik fel. 

 

Az elnevezést a tárgyi közterületről megközelíthető beépített telek tulajdonosa 

kezdeményezte, amelyre vonatkozóan Gránit utca javaslatot tette. 

 

 

Gránit: 

 

A gránit a leggyakoribb mélységi magmás kőzet. Neve a latin granum (szemcse) szóból 

származik. A gyémánt után a második legkeményebb kőzet. A gránitot építőkőnek már az 

őskorban is használták. Napjainkban leginkább sír- és díszítőkövek, oszlopok, burkolókövek 

készítése céljából dolgozzák fel. 

 

A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a javasolt közterületnév vizsgálatakor figyelemmel 

voltunk a városrész, a szűkebb környék, a szomszédos közterületek jellegére. Az elnevezésre 

javasolt közterület a Márvány utca elnevezésű közterülettel szomszédos, amely elnevezés 

szintén egy kőzettípusra utal. 

 

 

A térség önkormányzati képviselőjeként támogatom a közterület Gránit utca szerinti 

elnevezését. 

 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés  

 

a Kecskemét, 5473/7 és 5473/11 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Gránit 

utcának nevezze el. 

 

 

Az elnevezésre javasolt közterület helyszínrajza az előterjesztés mellékletét képezi. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2015. augusztus 27.                  

    

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2015. (IX. 24.) határozata 

Közterület elnevezés Bethlenváros városrészben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 17011-

2/2015. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy: 

 

1. A Kecskemét, 5473/7 és 5473/11 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Gránit 

utcának nevezi el. 

 

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

szükségessé vált utcanévtáblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

3. 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: 2015. november 24. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

 

 
 

Elnevezésre javasolt 

Kecskemét, 5437/7 és 

5473/11 hrsz-ú közterületi 

ingatlanok 

Patak utca 

Nagy Lajos király körút 

 

Ceglédi út 

Vasút pálya 

Márvány utca 


