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Iktatószám: 182/2013/T. Tárgy: közterületek elnevezésének változása 
 
 
Tisztelt tolmácsi lakosok! 
 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta a település közterületeinek 
elnevezését, és a 30/2013. (IV.23.) határozatával - a településen belül található egyes földrajzi 
területek hagyományos megnevezéseinek érvényre juttatása, valamint  a község múltjához, 
sajátosságaihoz kötődő közterületi elnevezések érdekében, hogy azok az utókor számára is 
fennmaradjanak, az alábbi közterületek elnevezéseinek megváltoztatásáról döntött: 

- a jelenlegi Alkotmány utca elnevezésű közterület elnevezését Sziluska utca elnevezésre, 
- a jelenlegi Csokonai utca elnevezésű közterület elnevezését Zarándok út elnevezésre, 
- a jelenlegi Szépvölgyi utca elnevezésű közterület elnevezését Füvellő utca elnevezésre, 
- a jelenlegi Tolmácsi út elnevezésű közterület elnevezését Szent Lőrinc út elnevezésre, 
- a jelenlegi Béke tér elnevezésű közterület elnevezését Kovács Géza tér  

elnevezésre változtatta át. 
 
A közterületi elnevezések változásából fakadó, lakosságot érintő feladatok: 

• A megváltozott közterületi lakcímmel rendelkező személyeknek a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (továbbiakban: lakcímkártya) cseréje szükséges; a lakcímkártya 
cseréjét az Okmányirodák végzik; Tolmács településen a Rétsági Járási Hivatal 
ügysegédje minden páros héten szerdán 8.00 órától 8.50-ig tart ügyfélfogadást1, a 
lakosság ebben az időpontban helyben is intézheti a lakcímkártya cseréjének ügyét, illetve 
más időpontban az okmányirodában, ügyfélfogadási időben. A lakcímkártya cseréje ebben 
az esetben illeték és térítési díj mentes. 

• Amennyiben más hatósági igazolvány (pl. forgalmi engedély) cseréje is szükségessé válik, 
azt mindenkinek személyesen az okmányirodában lehet intézni. A hatósági igazolványok 
cseréje – tekintettel arra, hogy az hivatalos okból válik szükségessé – ingyenes. 

• Az önkormányzat a közszolgáltatókat, a földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, 
tűzoltóságot, mentőállomást közvetlenül értesíti a közterületi elnevezések változásáról. 
Remélhetőleg ezen szerveknél a lakosoknak további ügyintézésre nem lesz szüksége. 

• A lakosoknak a fennálló egyéb ügyleteikhez, szerződéseikhez (pl. biztosítások, bank) 
kapcsolódóan ajánlott a lakcím változás miatti adatmódosítást bejelenteni.  

 
A hagyományos, sajátos tolmácsi elnevezéseknek hivatalossá tétele érdekében a közterületi 
elnevezés változásából fakadó teendők miatt megértésüket kérem, és kérem, hogy próbáljuk a 
teendőket zökkenőmentesen, fennakadások nélkül, türelmesen megtenni! 
 
 
Tolmács, 2013. április 24. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 

                                                           
1 A május 1-jei ünnepre való tekintettel legközelebb május 15-én, majd május 29-én. 


