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Tárgy: Közterületi ingatlanok elnevezése a Hunyadiváros és Budaihegy térségében 
 
 
Tisztelt Közgy�lés! 
 
 
1.) Az érintett lakosság kezdeményezte, hogy Kecskeméten a Hunyadiváros térségében a 
6240/21 hrsz-ú közterület elnevezésre kerüljön. 
 
A közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelölésér�l, valamint az 
emléktábla-állítás rendjér�l szóló 19/1996. (IV. 9.) KR. számú rendelet   24.§  (1) bekezdése 
alapján közterületnév megállapítását (…) a város területén lakóhellyel rendelkez� 
magánszemély, a városban m�köd� szervezet kezdeményezheti, illetve javaslatot tehet a 
közterület nevére. 
  
Az érintett lakók és a terület önkormányzati képvisel�je kezdeményezték, hogy az említett 
közterületi ingatlan Gyenes Istvánról, neves kecskeméti virágkertészünkr�l, Kecskemét 
díszpolgáráról kerüljön elnevezésre.  
 
Kecskemét városa fontosnak tartja, hogy megemlékezzen a város életének kiemelked� 
személyiségeir�l. Ennek okán javasoljuk, hogy a 6240/21 hrsz-ú közterület kapja a Gyenes 
István utca elnevezést, figyelemmel arra, hogy Gyenes István is a Hunyadivárosban hozta 
létre kertészetét, mely a mai napig ebben a városrészben m�ködik. 
 
Gyenes István (Kecskemét, 1907. október 13. – Kecskemét, 1988. március 13.) 
aranydiplomás m�kertész, a híres cukrászmester Gyenes Mihály és Dékány Erzsébet fia. 
1926-tól 1929-ig elvégezte a Budapesti Magyar Királyi Kertészeti Tanintézet tanfolyamát és 
m�kertészi képesítést szerzett. Önálló pályafutását 1930-ban kezdte. A Hunyadivárosban 
örökségként kapott Daróczi közi teleken kezdett kertészkedni, zöldséggel és virággal egyaránt 
foglalkozott. Els� üzletét 1930-ban nyitotta a Nagyk�rösi utcán, 1943-tól a Szabadság téren 
m�ködött virágboltja. Hamarosan komoly szakmai hírnevet szerzett. Az Okleveles Kertészek 
Országos Egyesülete a Kecskeméti Sz�l�sgazdák Egyesülete által 1932-ben rendezett 



barackkiállításon szép dísznövény csoportozatáért elismer� oklevéllel tüntette ki, még 
ugyanebben az évben a Mez�gazdasági Kamara elismerését is kiérdemelte. 1935-ben jégverés 
tette tönkre a kertészetet. 1943-ban vette feleségül Révay Melindát. 1945-ben a város 
kényszerkiürítése után visszatérve kertészetüket szétdúlva, üzletüket szétl�ve találták. Az 
újrakezdés sikerét az államosítás követte. 1966-ban kezdhetett családjával újra termelni és 
árulni. Református presbiterként részt vett az egyházi közéletben, sokat foglalkoztatta a 
„Virágos Kecskemét” álma. 1986-ban vette át a Kecskemét városért emlékérmet. Virágüzletei 
mindig kedvenc vásárlóhelyei voltak a város lakosságának, nemesített virágai –clivia, 
amarilisz, gyöngyvirág és gerbera- komoly szakmai hírnevet szereztek számára, 1979-ben a 
Kertészeti Egyetem arany diplomát adományozott részére. 1984-ben a HUNGEXPO 
nagydíját nyerte. Mindig h�séges kiállítója volt a Hírös Napoknak, alapító tagja volt a 
„Virágos Kecskemétért” mozgalomnak. Gyermekei -István, Ferenc, Melinda, László és Géza- 
�rzik és viszik tovább a kertészörökséget.       
 
Gyenes István munkásságára, - melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése a 2007. 
június 28-ai ülésén „Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj”-al is elismert, s a „Gyenes 
kertész dinasztiának” adományozott - Kecskemét városának szépüléséért tett er�feszítéseire 
emlékezve a Bizottság javasolja, hogy a Tisztelt Közgy�lés a 6240/21hrsz-ú közterületet:     
 
 
                                           Gyenes István utcának nevezze el. 
 
 
A leszármazottak, Gyenes István, Gyenes Ferenc, dr. Kovács Andrásné dr. Gyenes Melinda, 
Gyenes László és Gyenes Géza hozzájárulásukat adták, hogy édesapjukról közterületet 
nevezzenek el. A hozzátartozók engedélyezték, hogy Gyenes István személyes adatai az 
el�terjesztésben szerepeljenek.   
 
Mellékelem a térségr�l készült helyszínrajzot (1. sz. helyszínrajz). 
 
2.) Az érintett lakosság kezdeményezte, hogy Kecskeméten a Hunyadiváros térségében a 
6240/18 hrsz-ú közterületi ingatlan kerüljön elnevezésre.  
 
Az érintett lakosság javasolta, hogy a közterület a környez� utcanevekre tekintettel  – Vértes, 
Gerecse - kapja  a földrajzi nevekhez köthet� Bérc utca nevet. 
 
A közterületnév kiválasztásánál figyelemmel voltunk a városrész, a sz�kebb környék, a 
szomszédos közterületek hagyományaira.  
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést, hogy a 6240/18 hrsz-ú közterületet:  

 
 

Bérc utcának nevezze el. 
 
 
A terület önkormányzati képvisel�je az elnevezést javasolta. 
 
Mellékelem a térségr�l készült helyszínrajzot (2. sz. helyszínrajz). 
 
 



3) Az érintett lakosság kezdeményezte, hogy a Hunyadiváros térségében lev� 7145/2 hrsz-ú 
közterületi ingatlan kerüljön elnevezésre.  
 
 
A lakosság javasolta, hogy a közterület elnevezése Pajkos, Mazsola, Mosoly, illetve Morzsa 
elnevezés� utca nevet kapja. 
  
A közterületnév kiválasztásánál figyelemmel voltunk a városrész, a sz�kebb környék, a 
szomszédos közterületek hagyományaira.  
 
A térség lakóinak javaslatai között szerepl� „Mosoly” utcanév elnevezés megegyezik a terület 
önkormányzati képvisel�jének javaslatával, valamint a szomszédos utcanév – Napsugár – 
vidámságára, ragyogására és játékosságára jellemz�.  
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést, hogy a 7145/2 hrsz-ú közterületet:  
 

Mosoly utcának nevezze el. 
 

Mellékelem a térségr�l készült helyszínrajzot (3. sz. helyszínrajz). 
 
4.) A Budaihegy érintett lakossága kezdeményezte, hogy az újonnan kialakult telkek által 
létrejött 14665/4 hrsz-ú közterületi ingatlan, mely a Borszéki utcából nyílik, kerüljön 
elnevezésre. 
 
A lakosság javasolta, hogy a közterület Bánság elnevezés� utca nevet kapja. 
 
A közterületnév kiválasztásánál figyelemmel voltunk a városrész, a sz�kebb környék, a 
szomszédos közterületek hagyományaira.  
 
 
A térség lakóinak javaslata megegyezik a terület önkormányzati képvisel�jének javaslatával. 
 
 A Bánság, mint tájegység történelmi elnevezés, így a szomszédos utcanevekhez, mint 
Gyergyói, Udvarhelyi, Tordai, illetve Borszéki utca köthet�.  
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést, hogy a 14665/4 hrsz-ú közterületet:  

 
Bánság utcának nevezze el. 

 
 
Mellékelem a térségr�l készült helyszínrajzot (4. sz. helyszínrajz). 
 
5.) A Budaihegy érintett lakossága kezdeményezte, hogy a 4729/15 hrsz-ú belterületi 
közterületi ingatlan kerüljön elnevezésre. 
 
A lakosság javasolta, hogy a közterület elnevezése Aracsi elnevezés� utca nevet kapja. 
 
A közterületnév kiválasztásánál figyelemmel voltunk a városrész, a sz�kebb környék, a 
szomszédos közterületek hagyományaira.  
 



Aracs a Bánát közepén (egykori neve Bánság), a Torda-Törökbecse-Beodra alkotta 
háromszögben található. Itt áll a Pusztatemplom romja, a magára hagyott tordai, törökbecsei, 
beodrai magyarok  magyarságtudatának a zászlóhordozója. A keresztény magyar királyok 
fontosnak tartották ezt a templomot, amelyet a keresztény hit er�sítésére tartottak fenn.   
 
Mivel a térség lakóinak javaslata és a területi önkormányzati képvisel� javaslata megegyezik, 
így kérem a Tisztelt Közgy�lést, hogy a 4729/15 hrsz-ú közterületet:  
 

 
Aracsi  utcának nevezze el. 

 
 
Mellékelem a térségr�l készült helyszínrajzot (5. sz. helyszínrajz). 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgy�lést el�terjesztésem megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 
  
 
 
Kecskemét, 2007. szeptember 11. 
 
 
 
 
                                                                                                      /: Dr. Adorján Mihály:/ 
                                                                                                           bizottsági elnök 
 
 

 



 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 

…….. /2007. (IX. 27.) KH.  sz. határozat 
Közterületi ingatlanok elnevezése a Hunyadiváros  és Budaihegy térségében 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése megtárgyalta  a Jogi, Ügyrendi és B�nmegel�zési 
Bizottság  23882-41   /2007. sz. el�terjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A Közgy�lés úgy dönt, hogy a 6240/21 hrsz-ú közterületet 
 

Gyenes István utcának nevezi el. 
 
2. A Közgy�lés úgy dönt, hogy a 6240/18 hrsz-ú közterületet  
 

Bérc utcának nevezi el. 
 

3. A Közgy�lés úgy dönt, hogy a 7145/2 hrsz-ú közterületet  
 
Mosoly utcának nevezi el. 
 

4. A Közgy�lés úgy dönt, hogy 14665/4 hrsz-ú közterületet 
 

Bánság utcának nevezi el. 
 

5. A Közgy�lés úgy dönt, hogy 4729/15 hrsz-ú közterületet 
 

Aracsi utcának nevezi el. 
 
6. Közgy�lés felkéri Dr. Metzinger Éva Jegyz�t, hogy a közterületek elnevezése és 

átnevezése folytán szükségessé vált utca névtábla megrendelése és kihelyezése érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Metzinger Éva Jegyz� 
 
7. A Közgy�lés felkéri Dr. Metzinger Éva Jegyz�t, hogy a közterületek elnevezésér�l az 

illetékes szerveket, valamint a lakosságot tájékoztassa és intézkedjen az 
utcanévjegyzékben a közterület nevének átvezetésér�l.  

 
Határid�: azonnal 
Felel�s: Dr. Metzinger Éva Jegyz� 
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