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Ügyiratszám: _____/2015.             Tárgy: a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez 
                                                  köthető közterületek átnevezése 
        

Tisztelt Csibráki Lakosok! 
 

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2015. (IV.25.) képviselő-
testületi határozatával a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 
közterületek átnevezéséről döntött.   
 
 A közterület elnevezés  lakossági  okmányokon történő átvezetésére várhatóan   
2015. május  1-jét   követően kerülhet sor, tekintettel arra, hogy  előtte a cím-
nyilvántartásban, és a KCR rendszerben is rögzíteni kell  az új utcanevet. Az 
okmányok cseréje azt követően válik lehetségessé. 
 
A testület a névváltozáskor    figyelemmel volt arra, hogy a régi   utcanevet   mai 
napig  is sokan használják, ezért az önkormányzat  nem  gondolkodott  más, az 
eddigi névtől eltérő név választásán. Elfogadta azt, amit a lakosság egyébként is 
gyakran használt, és köztudott. 
 

Régi utcanév  Új utcanév 
Vörös Hadsereg utca  Fő  utca 

 
Az adatváltozás miatt a fenti közterületek valamelyikében lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek lakcímadatot tartalmazó okmányainak 
(lakcímigazolvány, forgalmi engedély, egyéni vállalkozói igazolvány) cseréje 
szükséges. 
 
A Kormányhivatal Dombóvári  Járási Hivatal Okmányirodájával   az okmányok 
cseréjével kapcsolatban egyeztetünk, és  az okmányok cseréjének módjáról, 

időpontjáról a lakosságot külön értesíteni fogjuk.  Tekintettel arra, hogy most 
folyik   a lakcímnyilvántartás elektronikus nyilvántartásának feldolgozása, (KCR 
rendszer)  addig az okmányok cseréje nem bonyolítható le, amíg a 
címnyilvántartásban  az utca nevének átvezetése nem történt meg.   
 
Az illetéktörvény, illetve a  polgárok személyi adatairól szóló törvény alapján a 
lakcímigazolvány, az egyéni vállalkozói igazolvány és a forgalmi engedély cseréje 
utcanév-változás miatt illetékmentes. Ha azonban az okmányok más adataiban is 
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változás történt a közterületnév változásán kívül, úgy lakcímigazolvány esetében az 
eljárás illetéke 500.- Ft, forgalmi engedély esetében a csere 6.000.- Ft, egyéni 
vállalkozói igazolvány esetében pedig 3.000.- Ft. 
 
Amennyiben a közterületnév-változása miatti eljárásban nem tudja az ügyintézéskor 
régi okmányát leadni, az okmányok pótlásának illetékét kell megfizetni, mely 
lakcímigazolvány esetében 1.000.- Ft, forgalmi engedély esetében 6.000.- Ft, egyéni 
vállalkozói igazolvány pótlásakor pedig 5.000.- Ft. 
 
Az utcanév-változással kapcsolatos okmánycseréről az Okmányiroda munkatársai 
tudnak bővebb tájékoztatást adni  hétfőn délelőttönként   a Csibráki Hivatal  
Kirendeltségén (7225. Csibrák,  Vörös Hadsereg (Fő) utca 52. szám alatt    10-12 óráig, 
vagy a (74) 564-519 okmányirodai telefonszámon. 
 
Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a Kurdi Közös Önkormányzati Hivatal   is  
írásban tájékoztatja a közüzemi szolgáltatókat a változásokról.  Ez azonban az egyedi 
szerződésmódosításokat  valószínűleg nem pótolja. 
 
Csibrák,  2015 március 2. 
 
 
 

Horváthné Tóth Valéria 
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