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Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Ügyiratszám: 11346-8/2017. 

 

Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. december 14-i ülésére 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése Máriahegy, Talfája és Katonatelep városrészekben 

 

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 területrendezés 

folytán kialakuló, kialakítandó új építési telkek esetén közterületek elnevezésére 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 a közterület elnevezések 

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

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

Rendelet) 3. § (1) bekezdés értelmében minden az ingatlan-nyilvántartásban közterületként 

nyilvántartott önálló belterületi ingatlant, valamint külterületi beépítésre szánt területen telek 

megközelítésére szolgáló közterületet el kell nevezni, kivéve a lakótelepek közötti szerviz 

utakat és a saját használatú mezőgazdasági rendeltetésű dűlőutakat. 

 

Városunkban Máriahegy városrészben öt, valamint Talfája városrészben huszonegy közterület 

elnevezésére érkezett javaslat. 

 

1. Közterület elnevezések Máriahegy városrészben: 

 

Máriahegy városrész közelmúltban beépítésre szánt területére vonatkozóan öt közterület 

elnevezésére érkezett kettő magánszemélytől elnevezési javaslat. Az egyik magánszemély öt 

közterület elnevezésére tett egy-egy elnevezési javaslatot, a másik magánszemély pedig egy 

közterületre vonatkozóan tett egy elnevezési javaslatot.  

 



Az elnevezésre javasolt közterületek közelében D-DK irányban a III. Béla körút, valamint a 

Károly Róbert körút nyomvonala helyezkedik el, ezért az öt közterület elnevezését javasló 

magánszemély a körutak nevét viselő magyar királyok uralkodásának időszakához igazodva 

fogalmazta meg javaslatait az alábbiak szerint. 

 

Az 1.1. számú elnevezésre javasolt közterület részét képező, kecskeméti 10955/21, és 

10955/122 hrsz-ú közterületi ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonát képezik, művelési águk kivett közút. A tárgyi közterület az 1.2. számú elnevezésre 

javasolt közterületről (városközponttól távolodva) balra ágazik le. A közterület végső 

szakasza még szabályozással érintett (térképen sávozással jelölt). A szabályozással érintett 

szakasz telekalakításait követően a tárgyi közterület a Nyíri út folytatását képező 

közterülethez fog csatlakozni. 

 

Javasolt elnevezés: Jáki utca 

 

Ják: 

A nyugat-dunántúli település bencés apátsági temploma miatt ismert. 

A Szent György tiszteletére szentelt apátsági templom építését az 1210-es években kezdte 

meg Jáki Nagy Márton, a monostor alapítója. A tatárjárás miatt a munkák félbeszakadtak, a 

templom felszentelésére így 1256-ban került sor. A nemzetségi monostortemplom háromhajós 

bazilika, a román kori magyar építészet egyik legjelentősebb, épen maradt alkotása.  

 

Az 1.1. számú közterület elnevezésére vonatkozóan további egy magánszemélytől 

érkezett megkeresés, akinek javaslata az Arborétum közelségére hivatkozva Arborétum 

utca. A határozat-tervezet 1. pontja erre tekintettel A-B. alternatívát tartalmaz. 

 

 

Az 1.2. számú elnevezésre javasolt közterület részét képező, kecskeméti 10955/23 hrsz-ú 

közterületi ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, 

művelési ága kivett közút. A tárgyi közterület a Hanusz István utca vonalvezetését folytatva, a 

Károly Róbert körút nyomvonaláról (EK-i irányba haladva) balra leágazó, a körutat és a 

köztudatban Széles közként ismert közterületet közel 700 m hosszúságban összekötő 

útszakasz. 

 

Javasolt elnevezés: Kálti Márk utca 

 

Kálti Márk 

Történetíró, a Képes Krónika feltételezett szerzője. 

A Képes Krónika a XIV. század közepén készült, miniatúrákkal, iniciálékkal díszített történeti 

munka, több kutató az Anjou-dinasztia udvari papjának, Kálti Márknak tulajdonítja 

elkészítését. Az Anjou-dinasztia tagjaként uralkodott Magyarországon Károly Róbert (1308- 

1342) és fia I. Nagy Lajos (1342-1382) is. A Képes Krónika szerzője korábbi történeti 

munkák szövegét dolgozta össze, egészítette ki, így a saját korára, a XIV. század első felére 

vonatkozó részek bírnak komoly forrásértékkel. 

 

Az 1.3. számú elnevezésre javasolt közterület a kecskeméti 10955/43 hrsz-ú, kivett közút 

művelési ágú, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlan 

alkotja. A tárgyi közterület az 1.2. és 1.4. számú elnevezésre javasolt közterületet köti össze 

közel 60 m hosszúságban. 

 

Javasolt elnevezés: Pálos utca 

 



Pálos: 

Magyar alapítású szerzetesrend, az egyszerű emberek „fehér barátoknak” nevezték őket. 

A rend a Mecsek erdőségeiből és a Pilisből eredeztethető. Az itt élő remetéket gyűjtötte össze 

1250 körül Boldog Özséb, aki esztergomi kanonokból lett remete. Szellemi atyjuknak Remete 

Szent Pált tekintették, Szent Ágoston regulája szerint szervezték meg az életüket, 

központjukká a budaszentlőrinci kolostor vált. Először Közép-Európa területén, majd a XVI. 

század elejére Európa szinte valamennyi országában elterjedt a rend. 

Virágzásuknak Magyarországon a török pusztítás vetett véget. A hódoltság után Pázmány 

Péter tett sokat a rend reformjáért, 1786-ban azonban II. József birodalmában felszámolta a 

szemlélődő rendeket, így a pálosok kolostorait is. Napjainkban Magyarországon a 

Gellérthegyi Sziklakápolna, Petőfiszállás-Pálosszentkúton lévő templom és zarándokház, 

valamint a pécsi templom a legismertebb. A rend központja jelenleg a lengyelországi 

Częstochowában, a Jasna Góra-i kolostorban van, a magyar tartomány székhelye pedig 

Pécsett.  

 

 

Az 1.4. számú elnevezésre javasolt közterület részét képező, kecskeméti 10955/44 hrsz-ú 

közterületi ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi, 

művelési ága kivett közút. A tárgyi közterület az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg a 1.3. 

számú elnevezésre javasolt közterületről közelíthető meg. A közterület városközpont felőli 

szakasza még szabályozással érintett (térképen sávozással jelölt). A szabályozással érintett 

szakasz telekalakításait követően a tárgyi közterület a Károly Róbert körút nyomvonalához 

fog csatlakozni. 

 

Javasolt elnevezés: Nekcsei Demeter utca 

 

Nekcsei Demeter: 

Károly Róbert gazdasági ügyekért felelős tárnokmestere. 

Az Árpád-ház kihalása után Károly Róbert az Anjou dinasztia tagjaként került hatalomra 

Magyarországon. Uralmának gazdasági alapját az Árpádok idején megcsappant királyi 

birtokok helyett a királyi jogon (latinul ius regale) szedett jövedelmek, az ún. regálék 

biztosították. Az ország természetiföldrajzi, gazdasági adottságait figyelembe véve Károly 

Róbert egy hosszú távú reformfolyamatot indított el, melynek kidolgozása Nekcsei Dömötör 

tárnokmester nevéhez fűződik. A reformok között a nemesfémek bányászatával, forgalmával 

és a pénzveréssel kapcsolatos intézkedések szerepeltek kiemelt helyen. 

 

 

Az 1.5. számú elnevezésre javasolt közterület részét képező, kecskeméti 10955/22, 

10955/26 és 10955/81 hrsz-ú közterületi ingatlanok Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonát képezik, művelési águk kivett közút. A tárgyi közterület az 1.2. 

számú elnevezésre javasolt közterületről (városközponttól távolodva) balra ágazik le. A 

közterület végső szakasza még szabályozással érintett (térképen sávozással jelölt). A 

szabályozással érintett szakasz telekalakításait követően a tárgyi közterület a Nyíri út 

folytatását képező közterülethez fog csatlakozni. 

 

Javasolt elnevezés: Julianus barát utca 

 

Julianus barát 

Domonkos szerzetes, IV. Béla indította útnak a keleten maradt magyarok megkeresésére, ő 

hozott hírt a tatárok közeledéséről is. 

IV. Béla királyhoz (1235-1270) valószínűleg a kunokon keresztül jutott el a hír, hogy 

„Szkítiában”, messze keleten még élnek magyarok, a Kárpát-medencébe szakadt nép keleten 



maradt rokonai. Julianus barát 1235-ben indult útnak három szerzetestársával, hogy 

megtalálja őket. Hosszú és fáradtságos út után - a végén már egyedül kutatva- bukkant rájuk a 

Volgán túl, Baskíriában, „Magna Hungariában” vagyis „Nagy Magyarországon”. Több mint 

fél évszázada szakadtak el a nyugat felé vándorló magyaroktól, de megértették a barát 

beszédét, nem volt közöttük nyelvi nehézség. Julianus barát tőlük szerzett tudomást az 

Európát fenyegető tatár veszélyről és annak nagyságáról. Visszatérte után a király 

megbízásából újabb misszió indult útnak 1237-ben, hogy keresztény hitre térítse a rokonokat.  

 

Máriahegy városrész közterület elnevezési javaslatainak térképi ábrázolását az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

Az elnevezésre javasolt 1.1., 1.4. és 1.5. számú közterületek esetében a kijelölt nyomvonalak 

szerinti telekalakításokat követően a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszik fel. 

 

A térség önkormányzati képviselője, Engert Jakabné támogatja a közterületek elnevezését. 

 

2. Közterület elnevezések Talfája és Katonatelep városrészekben: 

 

Falu György Tamás önkormányzati képviselő kezdeményezésére Talfája és Katonatelep 

városrészeket is érintő, (a 441. számú főúttól /Cegléd irányában/ balra a vasúti pályatestet 

követően elhelyezkedő) közelmúltban beépítésre szánt övezetbe sorolt területen, összesen 21 

közterület elnevezésére vonatkozóan érkezett megkeresés. 

 

Az elnevezésre javasolt közterületeket kivétel nélkül Kecskemét Megyei jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonát képező (művelési ág szerint kivett út és közút) közterületi 

ingatlanok alkotják. 

 

Az érintett közterületek közelében található a nagy múltra visszatekintő, jelenleg a Nemzeti 

Agrárkutatási és Innovációs Központ hálózatának kutató-fejlesztő intézményeként működő 

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, ezért az elnevezési javaslatokat szőlőfajták alkotják az 

alábbiak szerint. 

 

 Javaslat Hrsz. Városrész 

2.1. Hosszúnyelű utca  kialakuló 0342/5 Talfája 

2.2. Medina utca kialakuló 14980/2 Katonatelep 

2.3. Turán utca kialakuló 14980/1 Katonatelep 

2.4. Hajnalpír utca 14964, 14999,14928/1 
Katonatelep és 

Talfája 

2.5. Kunleány utca 
0344/1, 14851,  15021, 

15007 

Katonatelep és 

Talfája 

2.6. Cserszegi utca 15015 Katonatelep 

2.7. Szürkebarát utca 15032 Katonatelep 

2.8. Oportó utca kialakuló 14977, 0353/2 Talfája 

2.9. Ezerjó utca 14939, 14890 Talfája 

2.10. Furmint utca 14928/2 Talfája 

2.11. Favorit utca 14891 Talfája 

2.12. Juhfark utca 14877 Talfája 

2.13. Kéknyelű utca 14918 Talfája 

2.14. Hamvas utca 14864 Talfája 

2.15. Kövérszőlő utca 14904 Talfája 

2.16. Dobokay utca 14852, 14853 Talfája 



2.17. Kékfrankos utca kialakuló 14840/2 Talfája 

2.18. Hárslevelű utca 14845 Talfája 

2.19. Ezerfürtű utca 14829 Talfája 

2.20. Sárfehér utca 14826 Talfája 

2.21. Kövidinka utca 
 kialakuló 14840/1, 

0343/141 
Talfája 

 

 

A táblázatban szereplő elnevezési javaslatok térképi ábrázolását a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

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

voltunk a városrész, a szűkebb környék, a szomszédos közterületek jellegére. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

1. a kecskeméti 10955/21, és 10955/122 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló 

közterületet  

a) Jáki utcának, vagy 

b) Arborétum utcának,  

 

2. a kecskeméti 10955/23 hrsz-ú ingatlant magába foglaló közterületet Kálti Márk 

utcának, 

3. a kecskeméti 10955/43 hrsz-ú közterületi ingatlant Pálos utcának,  

4. a kecskeméti 10955/44 hrsz-ú ingatlant magába foglaló közterületet Nekcsei 

Demeter utcának, 

5. a kecskeméti 10955/22, 10955/26 és 10955/81hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló 

közterületet Julianus barát utcának,  

 

6. a kialakuló kecskeméti 0342/5 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Hosszúnyelű 

utcának, 

7. a kialakuló kecskeméti 14980/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Medina utcának, 

8. a kialakuló kecskeméti 14980/1 hrsz-ú közterületi ingatlant Turán utcának, 

9. a kecskeméti 14964, 14999 és 14928/1 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Hajnalpír utcának, 

10. a kecskeméti 0344/1, 14851, 15021 és 15007 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Kunleány utcának, 

11. a kecskeméti 15015 hrsz-ú közterületi ingatlant Cserszegi utcának, 

12. a kecskeméti 15032 hrsz-ú közterületi ingatlant Szürkebarát utcának, 

13. a kialakuló kecskeméti 14977 és 0353/2 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Oportó utcának, 

14. a kecskeméti 14939, 14890 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Ezerjó utcának, 



15. a kecskeméti 14928/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Furmint utcának, 

16. a kecskeméti 14891 hrsz-ú közterületi ingatlant Favorit utcának, 

17. a kecskeméti 14877 hrsz-ú közterületi ingatlant Juhfark utcának, 

18. a kecskeméti 14918 hrsz-ú közterületi ingatlant Kéknyelű utcának, 

19. a kecskeméti 14864 hrsz-ú közterületi ingatlant Hamvas utcának, 

20. a kecskeméti 14904 hrsz-ú közterületi ingatlant Kövérszőlő utcának, 

21. a kecskeméti 14852 és 14853 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Dobokay 

utcának, 

22. a kialakuló kecskeméti 14840/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Kékfrankos utcának, 

23. a kecskeméti 14845 hrsz-ú közterületi ingatlant Hárslevelű utcának, 

24. a kecskeméti 14829 hrsz-ú közterületi ingatlant Ezerfürtű utcának, 

25. a kecskeméti 14826 hrsz-ú közterületi ingatlant Sárfehér utcának, 

26. a kialakuló kecskeméti 14840/1, 0343/141 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Kövidinka utcának 

nevezze el. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2017. november 20.                     

 

 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2017. (XII. 14.) határozata 

Közterületek elnevezése Máriahegy és Talfája és Katonatelep városrészekben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 11346-

8/2017. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1/A. A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 10955/21, és 10955/122 hrsz-ú 

ingatlanokat magába foglaló közterületet Jáki utcának nevezi el. 

 

1/B. A közgyűlés úgy dönt, hogy a kecskeméti 10955/21, és 10955/122 hrsz-ú 

ingatlanokat magába foglaló közterületet Arborétum utcának nevezi el. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy 

a) a kecskeméti 10955/23 hrsz-ú ingatlant magába foglaló közterületet Kálti 

Márk utcának, 

b) a kecskeméti 10955/43 hrsz-ú közterületi ingatlant Pálos utcának,  

c) a kecskeméti 10955/44 hrsz-ú ingatlant magába foglaló közterületet Nekcsei 

Demeter utcának, 

d) a kecskeméti 10955/22, 10955/26 és 10955/81hrsz-ú ingatlanokat magába 

foglaló közterületet Julianus barát utcának,  

e) a kialakuló kecskeméti 0342/5 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Hosszúnyelű utcának, 

f) a kialakuló kecskeméti 14980/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Medina utcának, 

g) a kialakuló kecskeméti 14980/1 hrsz-ú közterületi ingatlant Turán utcának, 

h) a kecskeméti 14964, 14999 és 14928/1 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Hajnalpír utcának, 

i) a kecskeméti 0344/1, 14851, 15021 és 15007 hrsz-ú ingatlanokból álló 

közterületet Kunleány utcának, 

j) a kecskeméti 15015 hrsz-ú közterületi ingatlant Cserszegi utcának, 

k) a kecskeméti 15032 hrsz-ú közterületi ingatlant Szürkebarát utcának, 

l) a kialakuló kecskeméti 14977 és 0353/2 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Oportó utcának, 

m) a kecskeméti 14939, 14890 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Ezerjó 

utcának, 

 



n) a kecskeméti 14928/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Furmint utcának, 

o) a kecskeméti 14891 hrsz-ú közterületi ingatlant Favorit utcának, 

p) a kecskeméti 14877 hrsz-ú közterületi ingatlant Juhfark utcának, 

q) a kecskeméti 14918 hrsz-ú közterületi ingatlant Kéknyelű utcának, 

r) a kecskeméti 14864 hrsz-ú közterületi ingatlant Hamvas utcának, 

s) a kecskeméti 14904 hrsz-ú közterületi ingatlant Kövérszőlő utcának, 

t) a kecskeméti 14852 és 14853 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Dobokay 

utcának, 

u) a kialakuló kecskeméti 14840/2 hrsz-ú közterületi ingatlant Kékfrankos 

utcának, 

v) a kecskeméti 14845 hrsz-ú közterületi ingatlant Hárslevelű utcának, 

w) a kecskeméti 14829 hrsz-ú közterületi ingatlant Ezerfürtű utcának, 

x) a kecskeméti 14826 hrsz-ú közterületi ingatlant Sárfehér utcának, 

y) a kialakuló kecskeméti 14840/1, 0343/141 hrsz-ú ingatlanokból álló 

közterületet Kövidinka 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. 

5. Az országgyűlési képviselők választásának várható időpontjára tekintettel a határozat 2018. 

június 1. napján lép hatályba. 

 

Határidő: 2018. augusztus 1. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. számú melléklet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arborétum 

1.3. számú közterület 

elnevezési javaslat 

1.2. számú közterület 

elnevezési javaslat 

1.4. számú közterület 

elnevezési javaslat 

 

1.5. számú közterület 

elnevezési javaslat 

 

1.1. számú  közterület 

elnevezési javaslat 



 

 

2. számú mellékelt 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kecskemét-Cegléd 

vasútvonal 


