
  
  

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Elnöke 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

2018. december 11-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: 31459-2/2018. 

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. december 11-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 31459-3/2018. számú fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztés 

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

 

Kecskemét, 2018. november 16. 

 

 

 

                                                                                               Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

Határozat - tervezet  

 
 

 

 

          /2018. (XII. 11.) JÜB. sz. határozat 

 

Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült 31459-3/2018. 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. december 13-án 

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. (XII. 11.) JÜB sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

           

 

 

Dr. Határ Mária 

       jegyző 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Ügyiratszám: 31459-3/2018. 

Ügyintéző: Gózon Tamás 

 

Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. december 13-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, 0247/1 és 

0247/2 hrsz-ú kivett közút művelési ágú, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező közterületi ingatlanok alkotják, amely a (városközponttól távolodva) a 

Kaptár utca végpontjától balra (közel merőlegesen) leágazó, 300 m hosszú útszakasz. Az 

elnevezésre javasolt közterületbe torkollik a Széna utca elnevezésű közterület is. 

 

Az elnevezést kecskeméti lakóhellyel rendelkező magánszemély kezdeményezte, aki a 

Boglya utca javaslatot tette. 

 



Boglya jelentése 
 

A boglya (vagy baglya) általában szálas takarmányfélékből, vagy kicsépelt szalmából rakott, 

kör alapú kupola, vagy cukorsüveg alakú, nagyobb „rakás”. A boglya az adott alapanyagból 

készült „rakás” térfogatának becslésére általánosan használt mértékegység volt. 

Erdélyben, a Felföldön és a Nyugat-Dunántúlon a boglyahelyen földbe ásott, 7–8 m magas 

rúd (árboc) köré magas, karcsú boglyát raknak. Az árboc biztosítja a boglya egyensúlyát, 

támaszt jelent a szél ellen. A magyar nyelvterület középső részein a boglyát merevítő rúd 

nélkül rakják. A boglya szó takarmánygazdálkodásunk szókincsének egyik legfontosabb 

eleme. A szó az egész nyelvterületen használt, egyes kutatások szerint eredete a honfoglalásig 

nyúlik vissza. 

 

Az elnevezésre javasolt közterületről (kezdőpontjától hozzávetőlegesen 150 m-re) balra 

leágazik a kecskeméti 5018/34 és 5018/38 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú ingatlanokból 

álló, 95 m hosszú, zsákutca jellegű, elnevezéssel nem rendelkező közterület. Tekintettel arra, 

hogy erről a közterületről jelenleg csak kettő telek közelíthető meg, továbbá ezek a telkek 

szomszédosak az elnevezésre javasolt közterülettel is, ezért a kecskeméti 5018/34 és 5018/38 

hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet a kérelem tárgyát képező ingatlannal együttesen 

javaslom elnevezni. 

 

A közterület elnevezési javaslatot az érintett térség önkormányzati képviselője, Leviczky 

Cirill támogatja. 

 

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 közvetlenül a Széna utca elnevezésű közterülethez 

kapcsolódik. 

 

Fentiek alapján a bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgyűlés 

 

 

a kecskeméti, 0247/1, 0247/2, 5018/34 és 5018/38 hrsz-ú ingatlanokból álló közterületet 

Boglya 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. november 16. 

 

                                                                                              Dr. Sztachó-Pekáry István 

                                                                                                         bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                      KÖZGYŰLÉSE                             

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…….. /2018 (XII.13.) határozata 

Közterület elnevezése Bethlenváros városrészben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság 31459-

3/2018. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy: 

 

1. A kecskeméti, 0247/1, 0247/2, 5018/34 és 5018/38 hrsz-ú ingatlanokból álló 

közterületet Boglya 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 

tájékoztassa az illetékes szerveket.  

 

 

 

Határidő: 2019. február 13. 

Felelős: Dr. Határ Mária jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: 

 

Az elnevezésre javasolt közterület és környezete 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elnevezésre javasolt 

közterület 

(hrsz: 0247/1; 0247/2) 

Elnevezéshez 

kapcsolódó zsákutca 

hrsz: 5018/34, 5018/38 

Kaptár utca Széna utca 

Vacsi köz 


