Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő – testületének
33/2010. (XII. 16.) sz. rendelete
rovásírásos helyiség-névtáblák kihelyezéséről

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdésben foglaltak alapján –
figyelemmel az Ötv. 2. § (2) bekezdésére – a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Gyömrő Város neve székely-magyar rovásírással is feltüntetésre
kerüljön a Városba bevezető egyes útszakaszokon.
2. §
A rendelet hatálya a Városba bevezető fő útvonalak bevezető oldalára terjed ki. Ezek
részletesen:
a) Maglód (3111 jelű ök. út)
b) Mende (4603 jelű ök. út)
c) Péteri (3111 jelű ök. út)
d) Üllő (4603 jelű ök. út)
felőli bevezető utak.

A táblák kihelyezésével kapcsolatos feladatok megállapítása
3. §
(1) A polgármester az e rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően, a 2. §-ban foglalt
útszakaszokra a rovásos helységnév-táblákat (a továbbiakban: tábla) megrendeli.
(2) A táblák feliratai egységesen a korszerű, nagyított kezdőbetűs, csak nagybetűs
betűcsaládból állnak. Az írásirány jobbról balra tart.
(3) A táblák műszaki jellemzőit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) A táblák elkészítésének és felállításának költségeit a Város Polgármesteri Hivatalának
költségvetéséből kell finanszírozni.
(5) A táblák felállítása ünnepélyes keretek között, a Város Képviselőtestülete által
lebonyolított rendezvényen történik.
(6) Az e §-ban foglalt szabályok szerinti eljárásokat úgy kell lefolytatni, hogy a táblák
kihelyezésére legkésőbb 2011. március 31-ig kerüljön sor.

Hatályba léptetés
4. §
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Gyömrő, 2010. december 13.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Gyömrő, 2010. december 16.
Varga Ernő
jegyző

1. sz. melléklet a 33/2010. (XII. 16.) Kt. sz. rendelethez

A tábla műszaki jellemzői:





anyaga:
háttérszín:
betűszín:
keretszín:

horganyzott acéllemez, peremezéssel, matt fóliázással
fehér
(010 white ral 9003)
sötétpiros (030 dark red ral 3003)
sötétzöld (060 dark green ral 6005)

Gyömrő Város Önkormányzatának
képviselője

Dr. Gyenes Levente
Polgármester Úr
Részére
Gyömrő

Előterjesztés
rovásírásos helyiség-névtáblák kihelyezéséről

Alulírott, Sas Zoltán önkormányzati képviselő a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem az
önkormányzat képviselőtestülete elé.
A melléklet rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és
tartalommal került összeállításra.

Indoklás a rendelet-tervezethez

Az elmúlt években megerősödött az igény, hogy a magyar műveltség szerves részét képező
székely-magyar rovásírás is megjelenjen a köztéri feliratok, így a település határát jelző
közlekedési táblák mellett is. A rovásírásos helységnév-tábla állítása a helyi közösség és a
nemzet összetartozásának pozitív üzenetét közvetíti az ott élő – és áthaladó – magyar emberek
számára. Városunk a térség egyik legrégebben lakott települése, így különösen indokolt az ősi
kultúránk, a hagyományaink őrzése. Ennek megfelelő Gyömrőn már meglévő életfa mellett
jelkép lehet a település lakott területét jelző „rovásos” tábla is.

Gyömrő, 2010. december 2.

Sas Zoltán
képviselő

