TÁJÉKOZTATÁS UTCANÉV VÁLTOZÁSRÓL
Tisztelt Lakosság!
Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) bekezdése szerint,
amelynek értelmében 2013. január elsejétől közintézmény, közterület, utca nem viselheti
olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett – a következő utcák névváltoztatásáról döntött:
1. Árvai János út új neve:
2. Bajkai Gábor út új neve:
3. Fürst Sándor út új neve:
4. Kállai Éva út új neve:
5. Kiss Mihály út új neve:
6. Mező Imre út új neve:
7. Ó Nagy Benjámin út új neve:
8. Sallai Imre út új neve:
9. Sziklai Sándor út új neve:

Zöldfa út
Kertvárosi út
Varga Jenő út
Major Mihály út
Podmaniczky út
Mező út
Virág út
ifj. György József út
Gróf Vigyázó Sándor út

A címváltozással érintett lakosok névre szóló, hivatalos értesítés fognak kapni a Polgármesteri
Hivatalból július hónapban, és ez után az alábbi teendőket kell elvégezni:
- A lakcímkártya cseréje ingyenes és hivatalból történik!
- Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, azoknak ingyenesen kicserélik az új címre szóló
engedélyüket.
- A gazdasági társaságok a Polgármesteri Hivataltól az utcanév változtatásról kért
igazolással ingyenesen tudják a Cégbíróságnál bejelenteni az utcanévváltozást. Ezt
személyesen kell intézniük az érintetteknek!
- Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal az alábbi szerveket értesíti az utcanév módosításáról:
- a közszolgáltatók (TRV Zrt., Eon, Tigáz, INNO-SZOLNOK Kft.),
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
- a Magyar Posta Zrt.,
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerve, Szolnok
- a JNSZ Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága,
- a JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnoki Körzeti Földhivatala,
- az illetékes Rendőrkapitányság,
- Egyéb szerződések esetén (pl.: Bankok, Biztosítók, Magyar Államkincstár, Nyugdíjfolyósító,
Nyugdíjpénztárak, Munkahelyek, stb.) az utcanév változás bejelentése a lakosság feladata.
Amennyiben az utcanévváltozással, az ügyintézéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van,
kérem keresse a Polgármesteri Hivatalban Baczúrné Kálmán Éva ügyintézőt vagy az
56/570-059 telefonszámon,
illetve a muszak.foldvar@externet.hu e-mail címen.

Hegedűs István
polgármester

