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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 

2016. április 26-ai ülésére 
 

Tárgy: Közterület elnevezés 

 

 

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 7660-10/2016. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés tervezetét 

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

 

Kecskemét, 2016. április 13. 

 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                       bizottsági elnök 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2016. (IV. 26.) JÜB. sz. határozat 

 

Közterület elnevezés 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 7660-10/2016. számú közgyűlési előterjesztést 

változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra. 
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Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda 

    Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

Műszaki Osztály  

                                     Csányi Katalin osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: helyszínrajzok 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta:                             Határozat száma: 

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság                        …../2016. (IV. 26.) JÜB sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

           

 

 

Dr. Határ Mária 

       jegyző 
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Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. április 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Közterület elnevezések 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 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 2. § 13. 

pontja értelmében „Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 

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

nyilván”. 

 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 3. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a 

közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése. 

 

Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 

közterület, illetve közintézmény nem viselheti 

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 

megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 

politikai rendszerre közvetlenül utal. 

 

Az Mötv. 14. § (3) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül 

fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a 

Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) állásfoglalását. 



 

Az MTA elmúlt időszakban folyamatosan vizsgálta a XX. századi önkényuralmi rendszerhez 

köthető elnevezéseket. Az MTA az eddig lefolytatott vizsgálatairól egy összefoglalót adott ki, 

amelyben közel 250 közterület és közintézmény névhasználatáról alkotott állásfoglalását 

ismerteti. 

 

 MTA állásfoglalása alapján az Mötv. 14. § (2) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik a 

Nyirő Józsefről elnevezett közterület. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. március 24. napján megtartott ülésén a 

42/2016. (III. 24.) számú határozatának 4. pontja szerint úgy döntött, hogy „a kecskeméti, 

10576/69 hrsz-ú, Nyirő József köz elnevezésű közterületi ingatlan átnevezésére vonatkozó 

előterjesztés a közgyűlés soron következő ülésére kerüljön beterjesztésre az ismételt egyeztetés 

lefolytatását követően.” 

 

Nyirő József köz 

 

A Nyirő József köz elnevezést a Széchenyiváros városrészben a Márton Áron utcáról (a 

városközponttól távolodva) balra leágazó, közel 50 m hosszúságú, zsákutca jellegű, 

Kecskemét, 10576/69 hrsz-ú közterületi ingatlan viseli. 

 

A lakcímnyilvántartás adatait megvizsgálva megállapítható, hogy a Nyirő József köz 

vonatkozásában jelenleg 27 személy használ lakcímet lakó- vagy tartózkodási helyként. 

 

Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint jelenleg kettő (4-4 sorházból álló) ingatlan esetében 

van feltüntetve Nyírő József köz szerinti települési cím. 

 

 
 

Helyszínrajz: Nyirő József köz és környezete 

 

 

 

Márton Áron utca 

Nyirő József köz 

Kós Károly utca 

Benedek Elek utca 



Az MTA Nyirő Józsefre (1889–1953) vonatkozó állásfoglalása:  

 

„Jelentős irodalmi tehetség volt, különösen korai novellisztikája, valamint önéletrajzi regénye 

(Isten igájában) említésre méltó. A negyvenes évek elejéig, vagyis az életmű legfontosabb 

szakaszában, népi jellegű plebejus demokrata álláspontot képviselt, az erdélyi Helikon 

íróközösségébe tartozott. Később a szélsőjobboldalra tolódott, Szálasi hívévé vált, a soproni 

nyilas országgyűlésen is részt vett, majd a nyilas vezetőkkel együtt hagyta el az országot. 

Több szélsőséges orgánumot szerkesztett, emigrációja után is politikailag aktív maradt, 

beállítottsága nem változott. 

Nyirő József szépirodalmi munkásságában a szélsőséges politikai nézetek nem jelennek meg – 

az általa szerkesztett lapok szerkesztőségi cikkeiben azonban kétségtelenül igen. Alakjának 

árnyalt megítéléséhez tehát – az Országgyűlés elnökének szavaival egyetértve 

(sajtótájékoztató, Marosvásárhely, 2012. május 24.) – külön kellene választanunk politikai és 

írói munkásságát (így járt el a közoktatási kormányzat is, amikor Nyirő József prózáját a NAT 

részévé tette). A közterületek elnevezésére vonatkozó, hivatkozott törvényi hely azonban nem 

tesz lehetővé ilyen elkülönítést, további mérlegelést. Nyirő József tagadhatatlanul tevékenyen 

részt vett az egyik XX. századi önkényuralmi rendszer fenntartásában, így nevének közterület-

elnevezésként való felhasználása – kétségbevonhatatlan írói erényei ellenére – a törvény 

betűje szerint tilalom alá esik. Megjegyzendő, hogy Székelyudvarhelyen több mint egy évtizede 

utca viseli a nevét, nyilvánvalóan a román hatóságok tudtával és engedélyével.” 

 

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) bekezdés a) pontja értelmében közterület-elnevezéssel 

emléket állítani olyan magyar személyiségnek lehet, akinek tevékenysége a közjót, a nemzet 

szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett. 

 

A lehetséges közterületnevek további vizsgálata során felmerült annak lehetősége, hogy a 

Nyirő József köz közterületnév előtagjából a keresztnevet elhagyva (Nyírő köz) Nyírő 

Gyulának emléket állítva elnevezhető a tárgyi közterület. 

 

Nyírő Gyula (Dés, 1895. március 12. – Budapest, 1966. május 4.) orvos, elme-ideggyógyász, 

egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1952). 

 

1917-ben, Kolozsváron kapta meg orvosi diplomáját. 1920-ig dolgozott Lechner Károly 

oldalán, majd 1922-ig Budapesten a lipótmezei elmegyógyintézetben tevékenykedett, mint 

alorvos, 1927-ig a szegedi elmeklinikán volt tanársegéd, valamint adjunktus. 1926-ban 

Szegeden megszerezte egyetemi magántanári képesítését, 1931-ben pedig ugyanott címzetes 

rendkívüli tanárrá avatták. 1928-tól a lipótmezei elmegyógyintézet főorvosaként dolgozott, 

1939-től az angyalföldi elmegyógyintézet igazgató főorvosa, 1951-től a budapesti 

orvostudományi egyetemen pszichiátriát tanított. Legfontosabb kutatási területe a skizofrénia 

volt, Meduna Lászlóval közösen vett részt a cardiazol-, illetve elektrosokk-terápia klinikai 

kidolgozásában. Ezen felül leírta a skizofrénia struktúra-elméletét. A híres emberek 

betegségeivel is foglalkozott és sikerült bizonyítania, hogy Semmelweis Ignác idegrendszeri 

tünetei a szepszis által okozott toxinfelszívódásnak voltak a következményei. Nevét viseli 

Budapest XIII. kerületében a Nyírő Gyula Kórház. 

 

Nyírő Gyula személye megfelel a Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott 

előírásnak. 

 

 



A térség önkormányzati képviselője, Engert Jakabné támogatja a javaslatot. 

 

Fentiekre figyelemmel a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a kecskeméti, 

10576/69 hrsz-ú közterületi ingatlant 

 

Nyírő köznek 

 

nevezze el. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 51. 

pontja szerint illetékmentes az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás. 

 

Az Itv. melléklete IX. IV. 2. d) pontja alapján illetékmentes a forgalmi engedély cseréjére 

irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének 

vagy számának megváltozása miatt kerül sor. 

 

Az Itv. 33. § (2) bekezdés 26. pontja értelmében a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott 

adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése, 

továbbá 50. pontja alapján a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével 

kapcsolatos eljárás illetékmentes. 

 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény 53. § (1) bekezdése szerint: 

„(1) A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a 

cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének 
(telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a 

cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a 

változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.” 

 

A fentieket összegezve címváltozás esetén  

 

- a lakcímigazolvány és 

- a forgalmi engedély cseréje,  

- az egyéni vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele,  

- a telepengedély és a működési engedély, valamint a bejelentés köteles 

kereskedelmi- és ipari tevékenységek adatváltozásainak nyilvántartásba vétele 

illetékmentes. 

 

Továbbá a gazdasági társaságoknál a közterület nevének változását illeték és közzétételi 

költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak.  

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 

(továbbiakban KCR rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint a Kormány címképzésért felelős 

szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. 

 

A KCR rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a címképzésért felelős szerv az illetékességi 

területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat. 

 



A központi címregiszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásán és az 

ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és 

önkormányzati nyilvántartások számára. 

 

A KCR rendelet rendelkezései alapján az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint települési 

cím változással érintett ingatlanok címképzése hivatalból történik díj- és illetékmentes 

eljárás keretében. A települési cím megállapításáról az érintettek igazolás formájában 

külön értesülnek. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára. 

 

Kecskemét, 2016. április 13.                  

 

 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2016. (IV. 28.) határozata 

Közterület elnevezések 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 7660-

10/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy: 

 

1. A kecskeméti, 10576/69 hrsz-ú, Nyirő József köz elnevezésű közterületi ingatlant 

Nyírő Gyula (orvos, egyetemi tanár) személyének emléket állítva Nyírő köznek 

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 elnevezéséről helyben 

szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket, továbbá tájékoztassa a címváltozással érintett ingatlanok tulajdonosait.  

 

Határidő: 2016. június 28. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Melléklet: 

 

 

 

 

Márton Áron utca 

Nyirő József köz 

Kós Károly utca 

Benedek Elek utca 


