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Tárgy: Közterület elnevezés  

 

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 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 2. § 13. 

pontja értelmében „Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 

önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart 

nyilván”. 

 

A Magyar Növénynemesítők Egyesülete azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a 

Duna-Tisza-közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet (ma ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet 

Zrt.) egykori igazgató-helyettesének, Kiss Árpádnak emléket állítva (születésnapjának 100. 

évfordulójára: 2016. január 4.) városunkban egy közterület viselhesse a nevét. 

 

Kiss Árpád (Budapest, 1916. január 4. – Kecskemét, 2001. április 5.) 

Okleveles agrármérnök, a mezőgazdasági és biológiai tudományok doktora, genetikus. 

 Középiskolai tanulmányait Budapesten, a Székesfővárosi Kertészképző Iskolában végezte, 

majd a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián szerzett diplomát. 

1936-tól 1939-ig magánkertészetben dolgozott, majd a tényleges katonaidő letöltése után 

1941-ben a mosonmagyaróvári Állami Növénynemesítő Intézetben volt gyakornok. 1942. 



április 5-től 1945. május 7-ig frontszolgálatot teljesített, angol fogságba került, ahonnan 1946 

januárjában szökés révén szabadult. 

Munkássága:  

Mint gyakornok a Növénynemesítő Intézet fajtakísérleti és vetőmag ellenőrzéseit végezte. 

Később a paradicsom, borsó, kukorica, búza nemesítésében segédkezett, 1947-től a biológiai 

laboratóriumban volt asszisztens. 1950-ben Martonvásárra, a Magyar Tudományos Akadémia 

Növénytermesztési Kutatóintézetébe került, ahol a borsó nemesítésével és a búza-rozs 

hibridek előállításával bízták meg. Az 1956-os forradalomban való aktív szerepvállalása 

nyomán távoznia kellett Martonvásárról. Dr. Mészöly Gyula intézeti igazgató jóvoltából 

1957-től nyugállományba vonulásáig Kecskeméten, a Duna-Tisza-közi Mezőgazdasági 

Kísérleti Intézetben (ma ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.) dolgozott, ahol a búza-

rozs hibridek nemesítése mellett 1970-ig a kisgyümölcsű, magnélküli görögdinnye fajták 

előállítását végezte. 1963-1977. között a Duna-Tisza-közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 

igazgatóhelyettese volt. 

Egyetemi doktori értekezését Gödöllőn védte meg 1964-ben. A "Mikroevolúciós vizsgálatok 

búza-rozs hibrideken" című értekezésével a biológiai tudományok kandidátusa, 1972-ben "A 

Triticale genetikája és nemesítése" című disszertációjával a Magyar Tudományos Akadémián 

a mezőgazdasági tudományok doktora címet nyerte el. 

Díjai, elismerései:  

1968-ban megkapta Kecskemét város 600 éves jubileumi emlékérmét a társadalmi, gazdasági, 

és kulturális életben kifejtett közéleti tevékenységéért. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 1972-ben Mathiász János-emlékéremmel, Kecskemét 

városa 1982-ben Kecskemét Városért Emléklappal jutalmazta.  

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 1973-ban Fleischmann Rudolf-

emlékplakettel ismerte el nemesítői munkásságát, majd 1977-ben a Munka Érdemrend ezüst 

fokozatával tüntették ki. 

2001-ben, életének 85. évében az MTA Darányi Ignác-díját, az FVM Kovács Béla-díját (az 

'56-os helytállásáért) és Bács-Kiskun megye Tudományos díját is megkapta. 

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 rendeletének 

(továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése szerint közterület-elnevezéssel emléket állítani 

olyan magyar személyiségnek lehet:  

„a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen 

szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett;  

b) aki a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan 

jelentőset alkotott;  

c) aki a város életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult 

Kecskemét fejlődéséhez, hírnevének gyarapodásához.” 



A közterületek vizsgálata során megállapítható, hogy a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet 

Zrt. központja közvetlen közelében található közterület (mellékelt helyszínrajzon ábrázolva) 

elnevezéssel nem rendelkezik. 

A vizsgált közterület a városközponttól távolodva a Reptéri út vasúti átjárója után, a Reptéri 

útról jobbra ágazik le, amely a 44. számú főúton létesített körforgalmú csomópontba 

csatlakozva ér véget, hossza megközelítőleg 550 m. 

A közterület az ingatlan-nyilvántartás alapján a Kecskemét, 0675/1 hrsz-ú Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező kivett közút művelési ágú ingatlan. 

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

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

A térség önkormányzati képviselője, Falu György Tamás támogatja a közterület Kiss Árpád 

út szerinti elnevezését, amennyiben az érintett ingatlanok tulajdonosai a helyben szokásos 

módon felül tájékoztatást kapnak a címváltozásról és az ebből adódó kötelezettségekről.  

 

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

nyilvántartott önálló belterületi ingatlant, valamint külterületi beépítésre szánt területen 

telek megközelítésére szolgáló közterületet el kell nevezni. 

 

Az elnevezésre javasolt közterület környezete a Településrendezési Terv szerint nagyobb 

arányban külterületi, beépítésre nem szánt „Mák” mezőgazdasági általános korlátozott 

használatú zóna, kisebb arányban külterületi, beépítésre szánt „Gksz” kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági zóna övezeti besorolású. 

 

Az elnevezésre javasolt közterületről a beépítésre szánt területen jelenleg három, 

Szolnokihegy tanya közterületnévre számozott, beépített ingatlan található, amelyek a 

közterület elnevezését követően címváltozással érintettek. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés  

 

a Kecskemét, 0675/1 hrsz-ú ingatlanból álló közterületet Kiss Árpád útnak 

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. november 30.                  

    

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2015. (XII. 17.) határozata 

Közterület elnevezés  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 32212-

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

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy: 

 

1. A Kecskemét, 0675/1 hrsz-ú ingatlanból álló közterületet Kiss Árpád útnak 

nevezi el. 

 

2. Közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület elnevezés 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 helyben 

szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket, továbbá tájékoztassa a címváltozással érintett ingatlanok tulajdonosait.  

 

 

 

 

 

Határidő: 2015. február 17. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elnevezésre javasolt 

közterület 

Északi elkerülő út 

körforgalmú 

csomópontok 

44. sz. főút 

ZKI Zrt. 

Repülőbázis 

Reptéri út 


