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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Ügyiratszám: 8235-5/2017. 

 

Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. május 25-i ülésére 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése a Déli Iparterületen 

 

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 és 6.4.15 

pontja alapján a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság véleményezi a 

területrendezés folytán kialakuló, kialakítandó új építési telkek esetén közterületek 

elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket és a közterületek elnevezésének megváltoztatására 

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”. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének közterület elnevezések 

megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi 

alkotás elhelyezésének rendjéről szóló 19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 8. §-a szerint a közterületnevek változtatására a közterület-

elnevezés szabályait kell alkalmazni. 

 

A Déli Iparterületen az alábbi kettő közterület átnevezésére és elnevezésére érkezett javaslat. 

 

1. Közterület átnevezés: 

 

A Nissin Foods Kft. (továbbiakban: Kft.) azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy 

a Déli Iparterületen létesített üzemük előtti közterület az általuk javasolt elnevezést 

viselhesse. 

 

Az elnevezési javaslat tárgyát képező (telekalakítás során kialakuló) kecskeméti 8683/289 

hrsz-ú közterületi ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát 

képezi, művelési ága kivett közút. A tárgyi közterület a Georg Knorr utca elnevezésű 

közterületi ingatlan telekalakítása során jön létre, amely 390 m hosszan az Ipar utca 

végpontjához közel derékszögben csatlakozik. 



Az előterjesztés által érintett közterületi ingatlanok jelenlegi és a telekalakításokat követő 

állapotát a következő kettő helyszínrajz ábrázolja. 

 

1. számú helyszínrajz: telekalakítás előtti állapot 

 

 
 

 

2. számú helyszínrajz: telekalakítást követő állapot 

 

 
 

 

Georg Knorr utca 

elnevezéssel 

nem rendelkező 

közterület 

elnevezéssel nem 

rendelkező 

közterület 

telekösszevonással 

kialakuló közterület 

(hrsz: 8683/293, 

8683/304) 

telekmegosztással 

kialakuló közterület 

(hrsz: 8683/289) 

Georg Knorr utca 

Nissin Foods Kft. 

Elring Klinger 

Hungary Kft. 

44. számú főút 

Kereskedő utca 

 

Kereskedő utca 

 
Nissin Foods Kft. 

44. számú főút 

Elring Klinger 

Hungary Kft. 



A Kft. üzeme jelenleg a Búzakalász utca 20. szám alatti ingatlanon található, ahol instant 

tésztaételek gyártásával foglalkoznak. A vállalkozás 160 fő alkalmazottal kezdte meg 

működését, napjainkban pedig már több mint kettőszáz munkavállalót foglalkoztat 

városunkban, amely létszám jelenleg is dinamikusan fejlődik. A Kft. a következő időszakban 

már az elnevezésre javasolt közterülettel szomszédos ingatlanon létesített üzemben fogja 

tevékenységét folytatni növelt termelő-kapacitással és létszámmal. 

 

A Kft. a közterület elnevezésére a Momofuku utca javaslatot fogalmazta meg. 

 

Momofuku Ando (1910 –2007) 

 

 A Nissin Food Products Co., Ltd. alapítója és elnöke, az instant tésztaételek szülőatyja. 

 

Tajvanon, Csiaji városában született a sziget japán megszállása alatt. Szülei Oszakából 

érkezett japán kereskedők voltak, de hamar elveszítette őket. 1948-ban az Oszaka 

prefektúrában található Ikeda városában megalapította a Nissin elődjét. A kicsi családi 

vállalkozás először só előállításával foglalkozott. 

 

1958. augusztus 25-én, 48 éves korában, több hónap kísérletezés után tökéletesítette 

gyorssütési technikáját és feltalálta az instant tésztalevest. Kezdetben luxuscikknek számított, 

ára hatszorosa volt a frissen készült tésztaételeknek. 1971. szeptember 18-án piacra került a 

tészta első poharas változata is. Ahogy az árak csökkentek, az instant tészta jó üzletté vált. 

2004-ben már 70 milliárd csomag tésztaételt értékesítettek világszerte. 

1964-ben létrehozta az Instant Ételeket Gyártók Szövetségét (Instant Food Industry 

Association), ami számos tisztességes versenyre és termékminőségre vonatkozó irányelvet 

fogalmazott meg, valamint olyan ágazati szabványokat vezetett be, mint a gyártási idő 

feltüntetése a csomagoláson. 

 

Ő volt a Tésztaételt Előállítók Nemzetközi Szövetségének (International Ramen 

Manufacturers' Association) elnöke és róla nevezték el az Ikedában található Instant 

Tésztaétel Múzeumot. 

 

2. Közterület elnevezés: 

 

Az Elring Klinger Hungary Kft. (továbbiakban: gazdasági társaság) szintén azzal a kéréssel 

fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Déli Iparterületen kivitelezés alatt álló üzemük előtti 

közterület az általuk javasolt elnevezést viselhesse. 

 

Az elnevezési javaslat tárgyát képező (telekalakítás során kialakuló) kecskeméti 8683/293, 

8683/304 hrsz-ú közterületi ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonát képezik, művelési águk kivett közút. A kialakuló közterület a Georg Knorr utca 

elnevezésű közterületi ingatlanra merőlegesen helyezkedik el, amely a Kereskedő utcát és a 

44. számú főútat köti össze, hossza közel 800 m. 

 

A gazdasági társaság német multinacionális anyavállalatának az Elring Klinger AG-nek 

elődjét Paul Lechler alapította 1879-ben. Az autóipari beszállító Elring Klinger AG jelenleg 

21 országban 47 leányvállalattal rendelkezik, valamint 8600 főt foglalkoztat, továbbá 

ugyancsak leányvállalata a Kecskeméten már jól ismert, több mint 20 éve jelen lévő Technik-

Park Heliport Kft.  

 

Az Elring Klinger AG 2016-ban úgy döntött, hogy Magyarországon tovább terjeszkedik, és a 

Déli Iparterületen a Kecskemét, 8683/418 hrsz-ú, 12 hektár méretű ingatlanon közel 40 000 

m
2
 gyártó- valamint raktárcsarnokot épít fel. A gazdasági társaság első ütemben mintegy 100 

főt foglalkoztatna ez év végéig, amely a következő évek során több száz főre bővülne. 



 

A gazdasági társaság a közterület elnevezésére a vállalkozás alapítójára utalva a Paul Lechler 

utca javaslatot fogalmazta meg. 

 

 

Paul Lechler (1849 – 1925) 

 

Paul Lechler 1849-ben Böblingenben született Christian Lechler gyógyszerész és Emilie nevű 

felesége egyetlen gyermekeként. 

 

1871-ben apja stuttgarti „Christian Lechler und Sohn“ (Christian Lechler és Fia) nevű lakk- és 

kencegyárában kezdett el dolgozni, amely ügyességének köszönhetően hamar sikeres 

vállalkozássá nőtte ki magát. Fényes karriert és jómódú életet tudhatott magáénak, de a 

vállalkozói lét önmagában nem elégítette ki. Nyilvánvalóvá vált számára a gyárban dolgozó, 

és többnyire szegénységben élő munkások szociális valósága. Paul Lechler érezte, hogy 

tehetsége és sikere egyben ajándék és feladat is voltak számára. Tudatosan kívánt társadalmi 

felelősséget vállalni. 

 

1875-ben feleségül vette Maria Hartensteint, akitől hat gyermeke született. Ugyanezen évben 

megállapodott apjával, hogy üzleti hasznának 10 %-t a „szegények és rászorultak“ javára 

fordítja. 

 

1878-ben eladta cégét vezető alkalmazottainak, hogy szélesebb társadalmi feladatainak tudjon 

élni. Az ezt követő időszakban tiszteletbeli szegénygondozóként dolgozott Stuttgartban, de 

csupán egy év elteltével máris új vállalkozást alapított Paul Lechler név alatt. A cég 

különböző termékekkel kereskedett, mint például kenőolajakkal, fakonzerváló szerrel, 

védőfestékkel, majd termékkörét tömítésekkel és festékszórókkal egészítette ki. Az első 

világháború idején felmerülő beszerzési nehézségek ösztönözték arra, hogy az egyes 

termékcsoportokban saját gyártású termékeket is kínáljon. 

 

A falusi régiókban élő szegény családok szorultságának enyhítésére 1882-ben megalapította 

támogató egyesületét a falun élő emberek rendkívüli nélkülözésének enyhítésére, amely a mai 

napig folytatja tevékenységét. 

Személyes társadalmi elköteleződése mellett különböző területeken támogatta a társadalmi 

reformokat. 1882-ben életre hívta az első privát munkaközvetítőt Stuttgartban, amelyet maga 

vezetett és finanszírozott is 11 éven keresztül. 

 

Paul Lechler a szociális lakásépítés és a lakás-takarékpénztár úttörője is egyben. 

Tanulmányokat írt a szegények jogainak reformjairól és az átfogó nemzeti lakásreformról, 

javaslatokat előterjesztve a kedvezményes lakások építéséről, azok finanszírozásáról valamint 

a közhasznú építési tevékenység kibontakozásáról. 

 

A misszionárius orvosok képzésének javítására valamint a misszionáriusok trópusi orvosi 

oktatása érdekében kezdeményezésére 1898-ban létrejött az Orvosi Missziók Egyesülete, 

majd ennek utódjaként 1906-ban Tübingenben az Orvosi Missziók Német Intézete, amelyet 

immár „Világgyógyszertár”-ként emlegetnek. 1916-ban megalakult a Paul Lechler korház, 

melyhez az ingatlanokat Paul Lechler bocsátotta rendelkezésre, kezdetben ő is fogta össze a 

kórház szervezési feladatait, majd a felügyeleti szerv elnökeként haláláig követte annak 

működését. 

 

Paul Lechlert életművéért mély tisztelet övezte. 1909-ben megkapta a Porosz és 

Württembergi Koronaérdemrendet, és ugyanebben az évben a tübingeni orvosi kar is 

tiszteletbeli orvosi címet adományozott neki. 

 



Paul Lechler 1925. április 24-én halt meg. Nevével összeforrt a sikeres vállalkozó, társadalmi 

reformer és korának jótevője fogalmak. 

 

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

voltunk a városrész, a szűkebb környék, a szomszédos közterületek jellegére, tekintettel arra, 

hogy az átnevezésre és elnevezésre javasolt közterületek a Déli Iparterületen a Georg Knorr 

utca elnevezésű közterület közvetlen környezetében helyezkednek el, amely elnevezés szintén 

az adott közterülettel szomszédos ingatlanon megvalósult üzem tulajdonosának, a Knorr 

Bremse Fékrendszerek Kft. anyavállalatának alapítójára utal.  

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében személyről közterületet elnevezni halála után 5 év 

elteltével lehet. 

 

A Rendelet 6. § (2) bekezdése szerint közterületet lehet elnevezni olyan külföldi 

személyiségről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy 

jelentős pozitív szerepet játszott hazánk, különösen Kecskemét életében.  

 

Momofuku Ando és Paul Lechler több, mint 5 éve elhunyt, továbbá az általuk alapított 

vállalatcsoportok gazdasági szempontból jelentős szerepet játszanak városunk életében, ezért 

lehetőség nyílik személyükről történő közterület elnevezésre. 

 

A javaslatokat ábrázoló helyszínrajzot az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

1. a kialakuló kecskeméti 8683/289 hrsz-ú közterületi ingatlant Momofuku utcának 
nevezze át, 

 

2. a kialakuló kecskeméti 8683/293 és 8683/304 hrsz-ú ingatlanokból álló 

közterületet Paul Lechler utcának nevezze el. 

 

A javaslat alapján a kecskeméti 8683/83, 8683/338 és 8683/286 hrsz-ú közterületi ingatlanok 

továbbra is a Georg Knorr utca elnevezést viselnék, továbbá a javaslatok szerinti 

közterületnevek megállapítása nem érint címváltozásokat. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2017. április 27.                     

 

 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozat-tervezet  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2017. (V. 25.) határozata 

Közterületek elnevezése a Déli Iparterületen 

 

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

5/2017. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a kialakuló kecskeméti 8683/289 hrsz-ú közterületi 

ingatlant Momofuku utcának nevezi át. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a kialakuló kecskeméti 8683/293 és 8683/304 hrsz-ú 

ingatlanokból álló közterületet Paul Lechler utcának nevezi el. 

 

3. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterületnevek megállapítása 

folytán szükségessé vált utcanév táblák megrendelése és kihelyezése érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

4. A közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterületnevek megállapításáról 

a helyben szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az 

illetékes szerveket.  

 

 

 

Határidő: 2017. július 25. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ipar utca 

Momofuku utca 

javaslat 

(hrsz: 8683/289) 

Kereskedő utca 

 

Georg Knorr utca 

(hrsz: 8683/83, 8683/338, 

8683/286) 

Autóbusz 

telephely 

44. számú főút 

Nissin Foods Kft. 

Paul Lechler utca javaslat 

(hrsz: 8683/293, 8683/304) 

Elring Klinger 

hungary Kft. 


