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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. június 18-ai rendes ülésére 

 
Hiv. szám: 2655/2013.  Tárgy: Javaslat székely-magyar rovással 

készült helynévtábla felállításához való 
hozzájárulás megadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavarsányi Szervezet 2013. május 27-én érkezett 

kérelmében előadta, hogy a szervezetük által 5 db egységes székely-magyar rovással készült 
helynévtábla felállításához kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. A táblák a mellékelt műholdas 
felvételen bejelöltek alapján a következő utcákban, közterületen kerülnének elhelyezésre: 

 
1. Tanítók útja (4674 hrsz.) – Habitat u. kereszteződés előtt, 
2. Vasút sor (118 hrsz.) – az Akácfa u. kereszteződés előtt, 
3. Halász Lajosné utca (280 hrsz.) – Akácfa u. kereszteződés előtt 
4. Béke utca (1886 hrsz.) – az 51.sz. főút kereszteződés előtt 
5. Sport utca (1953 hrsz.) –  az 51.sz. főút kereszteződés előtt  

 
A táblák kihelyezése a közúti táblaállítás rendjének, előírásainak betartásával, a Dunavarsány 

Város Önkormányzata, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulásával történhet. 
  

A székely-magyar rovás az egész emberiség egyetemes kulturális örökségének része, 
ugyanakkor eredeti magyar szellemi kincs is, hiszen a magyar nyelv és műveltség minden elemével 
(művészetek, hitvilág) szerves egységet alkot. Ezért a rovásműveltség része a nemzet erőforrásainak, 
így ismerete, védelme, megőrzése, de legfőképp mindennapi használata kiemelt fontosságú feladat. A 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavarsányi Szervezete e táblákkal szeretne hozzájárulni ezen 
nemzeti örökségünk Dunavarsányban történő megjelenéséhez és ápolásához.  

 
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket. 

 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Jobbik Magyarországért Mozgalom Dunavarsányi Szervezet kérésére, az általa 
kérelmében megjelölt helyeken 5 db egységes székely-magyar rovással készült 
helynévtábla felállításához hozzájárul. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a táblák felállításának engedélyezéséhez szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Vella Zoltán beruházási- és műszaki osztályvezető 
 
 
Dunavarsány, 2013. június 6. 
 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 
 
 

Az előterjesztés törvényes:  
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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