
  
  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Elnöke 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2017. április 25-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben  

 

  

Az előterjesztést készítette: Hatósági Iroda 

    Dr. Bodóczky Judit irodavezető 

Műszaki Osztály  

                                     Csányi Katalin osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta: 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

             Dr. Határ Mária 

       jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

       Elnöke 

 

Ügyiratszám: 8235-2/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2017. április 25-i ülésére 
 

Tárgy: Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben 

 

 

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 8235-2/2017. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés tervezetét 

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

 

Kecskemét, 2017. március 30. 

 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2017. (IV. 25.) JÜB. sz. határozat 

 

Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 8235-2/2017. számú közgyűlési előterjesztést 

változatlan tartalommal terjeszti a közgyűlés elé elfogadásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. április 27-én 

tartandó ülésére 
 

Tárgy: Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben 

 

 

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    …../2017. (IV. 25.) VVB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

           

 

 

Dr. Határ Mária 

       jegyző 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Ügyiratszám: 8235-2/2017. 

 

Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. április 27-i ülésére 

 

 

 

Tárgy: Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben 

 

 

 

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 értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

közgyűlési döntésre előkészíti a közterület elnevezésére, az elnevezések megváltoztatására, 

közterületnevek védetté nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket, valamint 6.4.14 pontja 

alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményezi a közterületek 

elnevezésének megváltoztatására vonatkozó előterjesztéseket. 

 

2017. évben a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. 

rendeletben megfogalmazott címfelülvizsgálatok során a Lant utca és a Lándzsa utca 

települési címek használata során az alábbiak jutottak tudomásunkra. 

Kecskemét Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a 91/1980. vb. számú határozatával úgy 

döntött, hogy a Buzogány utcára merőleges és a Serleg utcával párhuzamos utcát Sólyom 

utcának, a Buzogány utcára merőleges és a Serleg-, valamint újonnan létrehozásra kerülő 

Sólyom utcával párhuzamos utcát Lándzsa utcának (jelenleg: 6392/12 hrsz.), illetve a Serleg 

utcára merőleges és a Buzogány utcával párhuzamos utcát (jelenleg a 6329/21 hrsz. és 6392/1 

hrsz.) Lant utcának nevezi el. 

A kecskeméti 6392/12 hrsz-ú közterület elnevezése a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint 

Lándzsa utca, a kecskeméti 6329/21 hrsz-ú közterület elnevezése a közhiteles ingatlan-

nyilvántartás szerint Lant utca, mely elnevezések megegyeznek a Kecskeméti Városi Tanács 

Végrehajtó Bizottság 91/1980. vb. számú határozatában foglalt döntéssel. Kecskemét város 

„Firbás” térképén és az önkormányzati webtérképen ábrázolt Lándzsa utca és Lant utca is 

megegyezik fenti döntésben foglaltakkal. 

A kecskeméti Lándzsa utcaként elnevezett közterület mentén egy tízlakásos 

társasháztulajdonban lévő sorház jellegű lakóépület, míg a Lant utcaként elnevezett közterület 

mentén kizárólag garázsépületek találhatók. 

 



A tízlakásos lakóépület tulajdoni lapjának törzslapján a Kecskemét, Lant utca 2-20. települési 

cím szerepel, a lakások albetét lapjain a Lant utcai címek vannak feltüntetve. A 

garázsépületek tulajdoni lapjain települési címek nincsenek. 

Kecskemét város címjegyzéke a Lant utca tekintetében összesen tíz aktív, létező és gyakorolt 

települési címet tartalmaz, melyeket a kecskeméti 6392/12 hrsz-ú, Lándzsa utcaként 

elnevezett közterület mentén fekvő tízlakásos sorház jellegű lakóépület tekintetében 39 fő 

használ. Kecskemét város címjegyzéke a Lándzsa utca tekintetében gyakorolt, aktív, létező 

települési címet nem tartalmaz. 

A lakóépület előtti kecskeméti 6392/12 hrsz-ú Lándzsa utcában Lant utca utcanév táblák 

kerültek kihelyezésre. A garázsok előtti kecskeméti 6329/21 és 6392/1 hrsz.-ú Lant utcában 

utcanév táblák nincsenek kihelyezve. 

Megállapítható, hogy a Kecskeméti Városi Tanács Végrehajtó Bizottság 91/1980. vb. számú 

határozatában foglalt Lándzsa utca és Lant utca elnevezésű közterületek teljes egészében 

felcserélődtek mind az utcanév táblák kihelyezése során, mind a lakóépület ingatlan-

nyilvántartásban feltüntetett települési címe tekintetében, valamint a személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásban is felcserélve gyakorolják.  

A számos lakost érintő érdeksérelem elkerülése érdekében a térség önkormányzati 

képviselője Pászti András támogatja a két érintett közterület elnevezésének 

megváltoztatását azok felcserélésével.  

 

A felülvizsgált közterületek helyszínrajzát a melléklet tartalmazza. 

 

Fentiekre alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

a kecskeméti 6392/12 hrsz-ú (jelenleg Lándzsa utca) és a kecskeméti 6329/21 és 6392/1 

hrsz-ú (jelenleg Lant utca) közterületi ingatlanok elnevezését azok felcserélésével 

változtassa meg. 
 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2017. március 30.                     

 

 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozat-tervezet  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2017. (IV. 27.) határozata 

Közterület elnevezések felülvizsgálata a Hunyadiváros városrészben 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 8235-

2/2017. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Lándzsa utca és Lant utca elnevezéseket felcseréli, mely 

szerint a kecskeméti 6392/12 hrsz-ú ingatlan a Lant utca, a kecskeméti 6329/21 és 

6392/1 hrsz-ú ingatlan a Lándzsa utca elnevezést viseli. 

 

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

szükségessé vált utcanév táblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

3. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterületek átnevezéseiről a 

helyben szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket.  

 

 

 

Határidő: 2017. május 27. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

Jelenlegi állapot 
 

 
 

 

 Határozat-tervezet 1. pontja szerinti állapot 

 
 

 
 

Liszt Ferenc 

utca  

Ceglédi út 

Lant utca 

hrsz: 6392/12 

Serleg utca 

Mátyás király 

körút 

Kard utca 

Lándzsa utca 

hrsz: 6329/21, 6392/1 

Sólyom utca 

Liszt Ferenc 

utca  

Lándzsa utca 

hrsz: 6392/12 

Serleg utca 

Kard utca 

Lant utca 

hrsz: 6329/21, 6392/1 

Sólyom utca 

Mátyás király 

körút 



 

 


