
TÁJÉKOZTATÓ 
a települési utcanév-változás miatt 

szükségessé vált okmánycsere folyamatáról 
 
 
Tisztelt Állampolgárok, Ügyfeleink! 
 
„Az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerhez köthető elnevezések 
tilalmával összefüggő módosításról” szóló 2012. évi CLXVII. törvény 13. § (1) bekezdése 
szerinti közterület illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy 
fenntartásában részt vett. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 20-i ülésén 
a 163/2013. (XI.20.) számú önkormányzati határozatában 4 utca nevének 
megváltoztatásáról döntött az alábbiak szerint: 
 

 Lenin utca  - új név: Herman Ottó utca 
 Rózsa Ferenc utca - új név: Rózsa utca 
 Ságvári Endre utca - új név: Kunhalom utca 
 Vörös Hadsereg út - új név: II. Rákóczi Ferenc út 

 
Az utcák nevének megváltoztatása szükségessé teszi a változás átvezetését az érintett 
személyek minden olyan okmányában, amelyben a lakcím adatként szerepel: 
 

 lakcímet igazoló hatásági igazolvány /új típusú lakcímkártya/ – díjmentesen 
cseréljük! Az eljárás folyamata: 

 
Az érintett ügyfél személyesen vagy meghatalmazott útján felkeresi Tiszagyenda Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát (Kovács Piroska ügyintézőt) és az új lakcímkártya 
kiállításához leadja a régi lakcímkártyát, melyet követően az új lakcímkártyát 1-2 héten 
belül elkészítjük és kézbesítjük az ügyfél részére. A lakcímkártya cseréje ingyenes. 
 
Amennyiben az ügyfélnek rövidebb határidőn belül szüksége van a lakcímkártyára, úgy az 
Okmányirodát Kunhegyesen kell felkeresnie, ahol elkészítik számára azt. 
 
Az érintett utcák lakói lehetőségeik szerint az alábbi időpontokban keressék fel a 
tiszagyendai Polgármesteri Hivatalt: 
 

 a volt Lenin utca - új név: Herman Ottó utca lakói 2013.12.11 – 2013. 12.16-ig 
 a volt Rózsa Ferenc utca - új név: Rózsa utca lakói 2013.12.11 – 2013. 12.16-ig 
 Ságvári Endre utca -  új név: Kunhalom utca lakói 2013.12.17 – 2013.12.21-ig 
 Vörös Hadsereg út - új név: II. Rákóczi Ferenc út lakói 2013.12.17 – 2013.12.21-ig 

 
A javasolt időpontot követően is lehetőség lesz a lakcímkártyák cseréjére ügyfélfogadási 
időben. 
  

 régi típusú személyi igazolvány – díjmentesen lakcímkártyát adunk ki! A régi 
típusú személyi igazolványt nem kell leadni, csak bemutatni a fentiekben leírtak szerint! 
 



 gépjármű forgalmi engedély (műszaki érvényességgel rendelkező jármű esetén) 
– díjmentesen cseréli ki a Kunhegyesi Okmányiroda! A csere az alábbiak szerint történhet: 
 
1. Az érintett ügyfél személyesen felkeresi a Kunhegyesi Okmányirodát, ahol 
díjmenetesen kicserélik azt.    
 
2. Ha a forgalmi engedély egyéni vállalkozó vagy cég nevére van kiállítva, akkor annak 
cseréje az egyéni vállalkozói nyilvántartáson illetve cégbíróságon történt változás 
átvezetését követően az új iratokkal lehetséges. 
 
Az érintett egyéni vállalkozók a saját ügyfélkapujukon keresztül „adatváltozás” címen 
kell, hogy bejelentsék az utcanévváltozást, melyet az okmányiroda az egyéni vállalkozói 
nyilvántartáson átvezet és erről a tényről postai úton értesíti az ügyfeleket. 
 
Amennyiben az érintett egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, 
annak cseréjét kérheti, amely illetékmentes. 
 
A változással érintett egyéni cégek, gazdasági társaságok az adatváltozás átvezetését az 
illetékes cégbíróságon kezdeményezhetik. 
 
Tiszagyenda Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a döntésről hivatalból értesíti, 
az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és 
a közmű-szolgáltatókat. Azonban a többi szolgáltatót, amellyel a lakosság kapcsolatban áll 
(pl.: bankok, telefon társaságok, biztosítók stb.) önállóan kell intézniük. 
 
AZ OKMÁNYOK CSERÉJÉVEL KAPCSOLATBAN: 
 

 A Tiszagyendai Polgármesteri Hivatalban 2013. december 11. napjától hétfőtől 
péntekig munkaidőben, ügyfélfogadási időn kívül is érkezési sorrendben 
fogadjuk az érintett ügyfeleket és intézzük a lakcímkártya cseréjét. 

 

 A Kunhegyesi Okmányiroda az okmányok cseréjével kapcsolatban 2013. 
december 11. napjától hétfőtől – péntekig ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-18, 
Szerda: 8-16, Csütörtök: 13-16, Péntek: 8-12) fogadja az ügyfeleket.  Aki a 
cserét személyesen szeretné intézni, az információs ablaknál jelezze 
szándékát és soron kívül fogadjuk. Amennyiben kérdése van az ügyintézéssel 
kapcsolatban az Okmányiroda telefonszáma: 59/530-626, 59/326-928 

 
 
 
Tiszagyenda, 2013. december 9. 
 
 
 
 
 
 
      Tiszagyenda Községi Önkormányzat 


