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Tótkomlós Város Polgármesterétől 
5940 Tótkomlós, Fő út 1. Tel.: 68/462-122. Fax: 68/462-996 

Ügyiratszám: 500-12/2013. Tárgy: Utcanévváltozás bejelentése 

UTCANÉV-VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT LAKOSOK 

Helyben 

 

Tisztelt Lakosok! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23-24/2013. (II. 

13.) határozataival a következő közterületnév-változásokról döntött:  

 

a Vági utca elnevezést (a XX. századi realista magyar prózairodalom legismertebb alakjára, 

íróra, újságíróra, szerkesztőre emlékezve) Móricz Zsigmond utcára módosította, 

 

az Engels utca elnevezést (IV. Béla Árpád-házi királyunkra, a „második honalapítóra 

emlékezve) Béla király utcára módosította, 

 

a Garai utca elnevezést (Tótkomlós szülöttére, népművészre, színjátszókör vezetőre emlékezve) 

Tomka Judit utcára módosította, 

 

a Sallai utca elnevezést (a közterület településen belüli elhelyezkedésére utalva) Csendes utcára 

módosította, 

 

a Marx utca elnevezést (az egyik legjelentősebb magyar zeneszerzőre, zongoraművészre 

emlékezve – követve az utca korábbi elnevezését) Liszt Ferenc utcára módosította, 

 

a Bokányi Dezső utca elnevezést (a történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után 

– követve az utca korábbi elnevezését) Pozsonyi utcára módosította, 

 

a Fürst Sándor utca elnevezést (a történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után – 

követve az utca korábbi elnevezését) Temesvári utcára módosította, 

 

a Schönherz sor elnevezést (a közterület településen belüli elhelyezkedésére utalva) Északi 

sorra módosította, 

 

a Bacsó Béla utca elnevezést (Tótkomlós szülöttére, országos hírű festőre, fafaragóra, 

pedagógusra emlékezve) Szokolay Sándor utcára módosította, 

 

a Zalka Máté utca elnevezést (a történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után – 

követve az utca korábbi elnevezését) Kolozsvári utcára módosította, 

 

a Ságvári sor elnevezést (a jellegzetes illatú tavaszi virágra utalva és figyelembe véve az ott 

lakók kérését) Orgona sorra módosította, 

 

a Hősök tere elnevezést (államalapító I. István királyunkra emlékezve) Szent István térre 

módosította. 
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A közterületek neveinek központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a 

földhivatali nyilvántartásban történő átjelentése Tótkomlós Város Önkormányzat feladata, melyet 

illetékmentesen végeznek a hivatalok. 

 

A közterület elnevezésben történt változás miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a 

címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a 

címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja 

ki és kézbesíti a polgár részére. 
 

Az átvezetést követően elengedhetetlen az Önök többi lakcímet tartalmazó személyi 

okmányának a cseréje is. A változás a következő okmányokat érintheti: 

- vállalkozói igazolvány, 

- gépjárművek forgalmi engedélye. 

 

Ezen okmányok cseréjét a az Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Tótkomlósi 

Kirendeltsége (Okmányirodája) és az ország összes okmányirodája illetékmentesen végzi. 

 

Amennyiben úgy dönt, hogy okmányait nem a helyi okmányirodában cseréli ki, úgy az 

illetékmentességhez szüksége lesz az utcanévváltozásról szóló képviselő-testületi döntés számára, 

mely a következő:  

- a Vági utca esetében: 23/2013. (II. 13.), 

- a többi közterület esetében: 24/2013. (II. 13.). 

 

Az előzőeken kívül tájékoztatom Önöket, hogy a közterületek nevének változása miatt szükséges 

működési engedély módosítás is illetékmentes, valamint a cégnyilvántartásba a változást illeték 

és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak. 

 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy hivatalból értesítést küldtünk az utcanévváltozásról  

- a közszolgáltatóknak,  

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Főigazgatóságainak, 

- a Magyar Posta Zrt. helyi fiókjának, 

- a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének, 

- a Békés megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának,  

- a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának, 

- az illetékes Rendőrkapitányságnak, 

- a telefonszolgáltatóknak (vezetékes, mobil), a helyi kábeltelevízió szolgáltatóknak, a helyi 

internet szolgáltatóknak, 

- a helyben fiókkal rendelkező pénzintézeteknek. 

 

Amennyiben az utcanévváltozással, az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 

kérem keresse a Polgármesteri Hivatalban dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta aljegyzőt az „A” épület 4. 

számú irodában vagy a 68/462-112/105 telefonszámon, illetve az aljegyzo@totkomlos.hu e-mail 

címen. 

 

Tótkomlós, 2013. február 20. 

 

 

 Tisztelettel:  

 

 dr. Garay Rita sk. 

 polgármester 
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