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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. november 22-i ülésére 
 

Tárgy: A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

 

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 rendelete 2. melléklet 4.2.3 pontjára 

- a 15052-7/2016. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés tervezetét 

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

 

Kecskemét, 2016. november 4. 

 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2016. (XI. 22.) JÜB. sz. határozat 

 

A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 15052-7/2016. 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: 

 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság    …../2016. (XI. 22.) VVB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

           

 

 

Dr. Határ Mária 

       jegyző 
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Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. november 24-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

 

 

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. 

 

Falu György Tamás önkormányzati képviselő kérelmet terjesztett elő a választókerületét 

érintő Mészöly Gyula út Klebelsberg Kuno utcát követő szakasza elnevezésének 

felülvizsgálatára vonatkozóan. 

 

Kecskemét Városi Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 1981. augusztus 13-án a 142/1981. sz. 

döntésében úgy rendelkezett, hogy a Repülőtér előtt elhaladó békéscsabai műúttól a Közúti 

Fenntartó Vállalat ipari vasút átjárójáig tartó útszakaszt Mészöly Gyula útnak nevezi el. 

 

Ennek megfelelően a kecskeméti, 8122/2 hrsz-ú és 0618/18 hrsz-ú Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának tulajdonában álló kivett közút és kivett út művelési ágú ingatlanok 

és a kecskeméti 0618/3 hrsz-ú magyar állami tulajdonú út melletti telkek – mint például a 

Zöldségtermesztési Kutató Intézet is - a Mészöly Gyula elnevezést viselik. 

 

A fent említett döntést követően megépült 44. számú Kecskemét-Békéscsaba-Gyula I. rendű 

főút érintett szakasza a Mészöly Gyula út folytonosságát az útcsatlakozás kiépülésével 

megtörte.  

 

A kecskeméti, 8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú út természetben a Klebelsberg Kuno utca 

folytatása, míg ezen útszakasztól elválik a kecskeméti 0618/3 hrsz-ú 44. számú országos 

közút.  

 

Jelenleg a Klebelsberg Kuno utca a Műkerti sétánytól indulva a vasúti átjáróig a 

városközponttól haladva jobb oldalon növekvő sorrendben páratlan-, míg bal oldalon páros 

számozású, addig megszakítva a folyamatos számozást a vasúti átjárót követően a kecskeméti, 



8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú ingatlanokból álló útszakasz a Mészöly Gyula út, amely 

csökkenő sorrendben jobb oldalon páros-, míg a bal oldalon páratlan számozású.   

 

A térség önkormányzati képviselője javasolja, hogy a Klebelsberg Kuno utca a 44. számú 

Kecskemét-Békéscsaba-Gyula I. rendű főútig folytatódjon, azaz a kecskeméti 8122/2 hrsz-ú 

és a 0618/18 hrsz-ú utak a Klebelsberg Kuno utca természetbeni folytatásaként szintén a 

Klebelsberg Kuno utca részét képezzék.  

 

A tárgyi útszakasz elnevezésének Klebelsberg Kuno utcára történő változtatásával a vasúti 

átjárón túl is változatlan közterület nevet viselne, valamint a közút melletti ingatlanok 

házszámozása a városközponttól kifelé folyamatosan növekedne a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően az út jobb oldalán páratlan-, az út bal oldalán páros számozással. 

 

A tárgyi útszakasz mentén elhelyezkedő ingatlanok vonatkozásában Mészöly Gyula út 

települési címet 4 lakóingatlan, továbbá 1 gazdasági társaság, Klebelsberg Kuno utcai 

települési címet pedig 3 lakóingatlan és 9 gazdasági társaság használ.  

 

A Kecskemét, 0618/2 hrsz-ú közút és a 445. számú főút Kecskemét északi elkerülő út kezdő 

körforgalmú csomópont közötti útszakasz (az érintett ingatlanok változatlan házszámozási 

rendje mellett) továbbra is a Mészöly Gyula út elnevezést viselné. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

 

a kecskeméti, 8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Klebelsberg Kuno utca elnevezésre változtassa. 

 

 

A tárgyi közterület fentiek szerinti átnevezésével a Klebelsberg Kuno utca folyamatossága a 

Műkerti sétánytól a 44. számú főút csatlakozásáig biztosítva lenne. A javaslat szakmai 

indokai mellett figyelemmel voltuk arra is, hogy a címváltozások (4 lakóingatlan és 1 

gazdasági társaság) a legkevesebb érdeksérelemmel járjanak. 

 

A címváltozás a lakosság részére költségeket nem jelent, a lakcímkártyákat ingyenesen 

vehetik át, a különböző közüzemeket pedig hivatalból tájékoztatjuk. 

 

Az előterjesztés által érintett  közterületek helyszínrajza az előterjesztés mellékletét képezi. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2016. november 4.                     

 

 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2016. (XI. 24.) határozata 

A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 15052-

7/2016. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti, 8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú 

ingatlanokból álló közterületet Klebelsberg Kuno utcára nevezi át. 

 

2. A 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 elnevezésekről a 

helyben szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket.  

 

 

 

 

Határidő: 2017. január 24. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 
 

 
 

 

 

 

Klebelsberg 

Kuno utca 

Vasúti átjáró 

Felülvizsgálandó 

váró útszakasz 

(hrsz: 8122/2 és 

0618/18) 

44. sz. Kecskemét-

Békéscsaba-Gyula I. 

rendű főút 

Mészöly Gyula út 

0618/2 hrsz-

ú közút 

445. sz. főút Kecskemét 

északi elkerülő út kezdő 

körforgalmú csomópont 


