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Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. február 14-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 6.4.14. 

pontjára - a 3459-1/2017. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés tervezetét 

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

 

Kecskemét, 2017. január 19. 

 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

Jogi és Ügyrendi Bizottság                                                                                                    

    elnöke 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2017. (II. 14.) VVB. sz. határozat 

 

A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 3459-1/2017. számú közgyűlési előterjesztést a 

közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. február 16-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 

(továbbiakban: SZMSZ) 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 2016. októberében 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. vb. 

számú 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 út 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 Mindszenti körút  végpontjától 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 javasolta, 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 az 

útszakasz 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 (lakcímnyilvántartás szerint 11 

személy), továbbá 1 gazdasági társaság,  

- Klebelsberg Kuno utcai települési címet pedig 3 lakóingatlan (lakcímnyilvántartás 

szerint 8 személy) és 9 gazdasági társaság használ.  

 

Fentiek alapján a bizottság  2016 novemberében javaslatot terjesztett elő a Tisztelt Közgyűlés 

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

közterületet Klebelsberg Kuno utca elnevezésre változtassa. 

 

A kecskeméti 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. 

 

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

Mindszenti körút végpontjától a 44. számú főút csatlakozásáig biztosítva lenne. A javaslat 

szakmai indokai mellett figyelemmel voltunk arra is, hogy a címváltozások (4 lakóingatlan és 

1 gazdasági társaság) a legkevesebb érdeksérelemmel járjanak. 

 

A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság (továbbiakban: VVB) 2016. november 22-

én megtartott ülésén a fentiek szerinti tartalmú közgyűlési előterjesztést az SZMSZ 2. 

mellékletének 6.4.14. pontja alapján megtárgyalta és a 113/2016. (XI. 22.) VVB. számú 

határozatával az alábbi döntést hozta. 

 

„1.) A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés napirendjéről 

levenni javasolja azzal, hogy a közgyűlés februári ülésén döntsön a Klebelsberg Kuno utca és 

a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálatáról annak ismeretében, hogy számszerűen 

mennyi céget és közüzemet érint, illetve számukra milyen költségekkel jár a közterület 

elnevezések magváltoztatása. 

 

2.) A bizottság a „Klebelsberg Kuno utca” elnevezés helyett a „Klebelsberg Kuno krt.” 

elnevezést javasolja a februári előterjesztés során szerepeltetni.” 

 

A Klebelsberg Kuno utca elnevezést jelenleg a Mindszenti körút végpontjától a 

városközponttól távolodva a vasúti átjáróig tartó (kecskeméti 8313, 8122/1 és 8239/1 hrsz-ú 

közterületi ingatlanok) útszakasz viseli. 



A VVB döntésére figyelemmel lefolytatott vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a 

Klebelsberg Kuno elnevezés közterületi jellegének utcáról körútra történő változtatása 

számszerűen: 

 

- 20 gazdasági társaságot (székhely, telephely, fióktelep) 

- 81 személyt (lakcímhasználat) 

érint.  

 

A közterület nevének illetve jellegének változásával különböző igazolványok, engedélyek 

nyilvántartások címadatait szükséges módosítani, amelyek költségvonzatát megvizsgálva az 

alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. 

 

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 székhely, telephely és fióktelep címében szereplő 

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, továbbá a polgármesteri hivatal a különböző közszolgáltatókat 

hivatalból tájékoztatja. 

 

A jelenlegi Klebelsberg Kuno utca mentén elhelyezkedő vállalkozások megkeresése során az 

érintettek az „A” változatot tartották elfogadhatónak. 

 

Az érintett önkormányzati képviselők (Lévai Jánosné és Falu György Tamás) az érintettek 

nagy számára figyelemmel az „A” változatot támogatják. 

 

Fentiekre alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

A változat: a kecskeméti 8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú ingatlanokból álló 

(jelenleg Mészöly Gyula út elnevezést viselő) közterületet Klebelsberg Kuno utca 

elnevezésre változtassa. 

 

B változat: a kecskeméti 8313; 8122/1; és 8239/1 hrsz-ú ingatlanokból álló 

(jelenleg Klebelsberg Kuno utca elnevezést viselő) közterületet és a kecskeméti 

8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú ingatlanokból álló (jelenleg Mészöly Gyula út 

elnevezést viselő) közterületet egységesen Klebelsberg Kuno körút elnevezésre 

változtassa. 

 

Az előterjesztés által érintett  közterületek helyszínrajza az előterjesztés mellékletét képezi. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2017. január 19.                     

 

 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2017. (II. 16.) határozata 

A Klebelsberg Kuno utca és a Mészöly Gyula út elnevezésének felülvizsgálata 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3459-

1/2017. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy:  

 

A. változat: a kecskeméti, 8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú ingatlanokból álló 

közterületet Klebelsberg Kuno utcára nevezi át. 
 

B. változat: a kecskeméti, 8313; 8122/1; és 8239/1 hrsz-ú ingatlanokból álló 

(jelenleg Klebelsberg Kuno utca elnevezést viselő) közterületet és a kecskeméti, 

8122/2 hrsz-ú és a 0618/18 hrsz-ú ingatlanokból álló (jelenleg Mészöly Gyula út 

elnevezést viselő) közterületet Klebelsberg Kuno körútra nevezi át. 

 

2. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület átnevezés folytán 

szükségessé vált utcanévtáblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

3. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület átnevezésről a helyben 

szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket.  

 

 

 

Határidő: 2017. április 16. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

A. változat 
 

 
 

 

B. változat: 

 

 

Klebelsberg 

Kuno utca 

Vasúti átjáró 

Felülvizsgált útszakasz 

(jelenleg Mészöly Gyula 

út része) (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 

Mártírok útja 

B. változat szerint javasolt 

Klebelsberg Kuno körút 
(hrsz: 8313, 8122/1, 8239/1, 

8122/2, 0618/18) 

44. sz. Kecskemét-

Békéscsaba-Gyula I. 

rendű főút 

 


