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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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Ügyiratszám: 118-4/2017. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. október 26-ai ülésére 

 

 

Tárgy: Közterület elnevezés Felsőszéktó városrészben 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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. pontja alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság közgyűlési döntésre előkészíti a 

közterület elnevezésére, az elnevezések megváltoztatására, közterületnevek védetté 

nyilvánítására vonatkozó előterjesztéseket. 

 

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 rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében „minden az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként nyilvántartott önálló belterületi ingatlant, valamint külterületi 

beépítésre szánt területen telek megközelítésére szolgáló közterületet el kell nevezni...”. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja értelmében „Közterület: közhasználatra szolgáló minden 

olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-

nyilvántartás ekként tart nyilván”. 

 

A Rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a város területén lakóhellyel rendelkező magánszemély 

és a városban működő szervezet is kezdeményezheti a közterületnév megállapítását, illetve 

javaslatot tehet a közterület nevére.  

 

Petőfiváros – Felsőszéktó tanácsadó testülete (a továbbiakban: Tanácsadó Testület) a 

Kecskemét, 18538/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában közterület elnevezési javaslatot nyújtott 

be Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához. 

 

A Felsőszéktó városrészben található elnevezésre javasolt Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező, 170 m2 alapterületű (háromszög alakú) közterületi 

ingatlan művelési ága „kivett közterület”, elhelyezkedését illetően a Csalánosi úton az 52. 

számú főút irányából közlekedve bal oldalon helyezkedik el a Kullai köz kereszteződésénél.  

 

A közterületen Petőfiváros - Felsőszéktó Városrészi Önkormányzat 2012-ben egy emlékkövet 

állíttatott a felsőszéktói városrész beépíthetővé nyilvánításának emlékére, amely padokkal és 

ivókúttal felszerelt pihenőként is funkcionál.  

 



A Tanácsadó Testület a tárgyi közterület elnevezésére vonatkozóan lakossági felhívást 

intézett, amely alapján 12 elnevezési javaslatot fogalmaztak meg.  

 

A Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a közterületnév előtagjának 

megállapításakor kerülni kell a névismétlődéseket, továbbá az 5. § (2) bekezdés szerint a 

közterületnév előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve ha a 

névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert és 

személye ezáltal nem téveszthető össze. 

 

A Tanácsadó Testület által benyújtott, lakosság által megfogalmazott 12 elnevezési javaslatot 

megvizsgálva megállapítható, hogy azok közöl az alábbi 6 elnevezési javaslat felel meg a 

közterület elnevezés szabályainak. 

 

1. Háromszögi tér  

2. Virradat tér  

3. Derengő tér  

4. Csillag tér  

5. Kokárda tér  

6. Sóhajok tere  

 

A térség önkormányzati képviselője, Kósa József támogatja a közterület elnevezését. 

 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Kecskemét, 18538/1 hrsz-

ú közterületi ingatlant  

 

a) Háromszögi térnek, 

b) Virradat térnek, 

c) Derengő térnek, 

d) Csillag térnek, 

e) Kokárda térnek, vagy 

f) Sóhajok terének 

nevezze el. 

 

Az elnevezésre javasolt közterület helyszínrajzai az előterjesztés mellékletét képezi. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 29.                  

    

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 



 

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2017. (X. 26.) határozata 

Közterület elnevezés Felsőszéktó városrészben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 118-

4/2017. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskemét, 18538/1 hrsz-ú közterületi ingatlant 

………………….. nevezi el. 

 

2. A Közgyűlés felkéri Dr. Határ Mária jegyzőt, hogy a közterület elnevezése folytán 

szükségessé vált utcanévtáblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

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

szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes szerveket.  

 

 

 

Határidő: 2017. november 30. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

  

 

 
 

1. számú helyszínrajz: Az elnevezésre javasolt közterület és szűkebb környezete 

 

 
 

2. számú helyszínrajz: Az elnevezésre javasolt közterület és tágabb környezete 

Elnevezésre javasolt 

Kecskemét, 18538/1 hrsz-ú 

közterületi ingatlan 

Felsőszéktó 

Felsőszéktó 

Csalánosi út 

Izsáki út 

(52. számú főút) 

Csalánosi út 

Elnevezésre javasolt 

Kecskemét, 18538/1 hrsz-ú 

közterületi ingatlan 

Kullai köz 


