
  
  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Elnöke 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2018. június 19-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Közterület elnevezése Bethlenváros 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: 1334-4/2018. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

2018. június 19-i ülésére 
 

Tárgy: Közterület elnevezése Bethlenváros 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 1334-5/2018. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés tervezetét 

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

 

Kecskemét, 2018. május 28. 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2018. (VI. 19.) JÜB. sz. határozat 

 

Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 1334-5/2018. 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 

 

2018. június 21-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Közterület elnevezése Bethlenváros 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: 

 

Jogi és Ügyrendi Bizottság                        …../2018. (VI. 19.) JÜB sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

           

 

 

Dr. Határ Mária 

       jegyző 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Ügyiratszám: 1334-5/2018. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. június 21-i ülésére 

 

Tárgy: Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

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

közterület elnevezésére, az elnevezések megváltoztatására, közterületnevek védetté 

nyilvánítására 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 szóló 19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: Rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján a város területén lakóhellyel rendelkező 

magánszemély is kezdeményezheti a közterületnév megállapítását, illetve javaslatot tehet a 

közterület nevére.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozóan az alábbi közterület 

elnevezésére érkezett magánszemélytől javaslat. 

 

A Bethlenváros városrészben található, elnevezésre javasolt területet a kecskeméti, 4926/70 

hrsz-ú kivett közterület, valamint a 4926/83 és a 4926/84 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező közterületi ingatlanok 

alkotják, amely a (városközponttól távolodva) Smetana utcáról (Székelyfonó utcát követően) 

derékszögben balra ágazik le.  

 

Az elnevezésre javasolt közterület jelenleg szilárd burkolattal még nem rendelkezik, a 

Településrendezési Terv szerint annak folytatásaként közlekedési célból kijelölt terület 

telekalakítással érintett. 



 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése szerint a közterület természetes folytatásaként később kialakuló 

(helyszínrajzon sávozott terület) új szakasz (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül 

a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

 

Az elnevezést kecskeméti lakóhellyel rendelkező magánszemély kezdeményezte és a Lehár 

Ferenc utca javaslatot tette. 

 

Lehár Ferenc (Komárom, 1870. április 30. – Bad Ischl Ausztria, 1948. október 24.) 

Zeneszerző, operettkomponista és karmester.  

 

Apja katonakarmester volt, az ő szolgálati áthelyezése folytán került 1880-ban Budapestre, 

ahol a Nemzeti Zeneakadémián Tomka István tanítványa volt, majd a prágai 

konzervatóriumban Anton Bennewitznél hegedülni tanult 1888-ig. 1890-től kezdődően 12 

éven át katonakarmester volt Losoncon, Polában, Triesztben, Budapesten, Esztergomban és 

Bécsben. Zeneszerzői munkásságát operakompozíciókkal kezdte (Kukuska, 1896). Bécsben 

1902. november 21-én mutatták be első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett 

és meghatározta további munkásságának fő területét. Életének legnagyobb részét az osztrák 

fővárosban töltötte, itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. 1943. február 20-án Budapesten a 

Garabonciás bemutatóját „dirigálta”. A II. világháború után Zürichbe költözött, és csak 

röviddel halála előtt tért vissza Ausztriába. Az akkori műfaj egyik legkiválóbb képviselője, 

operettjeiben magas igényű kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkor már 

sablonossá merevedő bécsi operett stílusát. Fontosabb művei: Drótostót (Bécs, 1902); Víg 

özvegy (Bécs, 1905); Luxemburg grófja (Bécs, 1909); Cigányszerelem (Bécs, 1910); Éva 

(Bécs, 1911); Frasquita (Bécs, 1922); Paganini (Bécs, 1925); A mosoly országa (Berlin, 

1929); Giuditta (Bécs, 1934); Garabonciás (a Cigányszerelem átdolgozása, Budapest, 1943). 

 

A közterület elnevezési javaslatot az érintett térség önkormányzati képviselőjeként 

támogatom. 

 

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

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

hogy az elnevezésre javasolt közterület szűkebb környezetében zeneszerzőkről elnevezett 

közterületek (Smetana utca, Sosztakovics utca, Brahms utca) helyezkednek el. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

 

a kecskeméti, 4926/70, 4926/83 és  4926/84 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet Lehár 

Ferenc utcának nevezze el. 

 

 

Az elnevezésre javasolt közterület és környezetének helyszínrajza az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

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

elfogadására. 

 

Kecskemét, 2018. május 28. 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2018 (VI.21.) határozata 

Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 1334-

5/2018. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy: 

 

1. A kecskeméti, 4926/70, 4926/83 és  4926/84 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Lehár Ferenc utcának nevezi el. 

 

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

szükségessé vált utcanévtáblák megrendelése és kihelyezése érdekében a szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

 

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

helyben szokásos módon adjon tájékoztatást és közvetlenül is tájékoztassa az illetékes 

szerveket.  

 

 

 

Határidő: 2018. augusztus 21. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

Az elnevezésre javasolt közterület és környezete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elnevezésre javasolt 

közterület 

Székelyfonó utca 
Smetana utca  

Sosztakovics 

utca 

Nagy Lajos király 

körút Brahms utca 


