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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. június 25-i ülésére 
 

Tárgy: Utca névtáblák beszerzése 
Ikt. szám: LMKOH/4047/3/2015. 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésén az új utcanevek 
tárgyalása kapcsán felmerült, hogy az előterjesztés javaslata és a hatályos rendelet szerinti, kerítésekre 
és házfalakra felszerelésre kerülő utca névtáblák helyett, részben mellett oszlopos utcanév, illetve 
tájékoztató táblák kerüljenek elhelyezésre. A döntés meghozatalához árajánlatok és lehetőségek 
beszerzésére volt szükség. Az 1. melléklet szerinti két cég ajánlata az interneten elérhető, konkrétabb 
elképzelés és darabszám hiányában ezek alapján javaslom mérlegelni a táblák, oszlopok beszerzését. 
 
Emlékeztetőül: a városunkban már felszerelt, színes, címeres, acéllemez utca névtáblák néhány tízes 
darabszám mellett 2.200.- Ft/db áron voltak beszerezhetők. 
 
A mellékletben szereplő árak alapján megállapítható, hogy egy-egy ilyen tábla több tízezer forintba 
kerül. (Az árak nem tartalmazzák a talajba betonozás költségét.) Javaslom, hogy ezen exkluzív, 
tetszetős megjelenésű táblákat ne utca jelzési célra, hanem frekventált helyeken, tájékoztatási célra 
alkalmazzuk, így költséghatékonyan lehet ezen szép megoldásokat alkalmazni. Kifejezetten indokolt a 
mai ülésen tárgyalásba kerülő, a buszváró körül felújításra kerülő közterületeken, információs céllal. 
(Pl. Városháza, Egészségház, Sportcsarnok, posta, rendőrség irányának jelzése). 
 
Javaslom, hogy az utca névtáblák utcasarkokra való kihelyezéséhez, az évtizedek óta fennálló adósság 
rendezéséhez a szép kivitelű, címeres, színes utcatáblákat rendeljük meg, lehetőség szerint városunk 
teljes területére – esetleg költségcsökkentés céljából területi ütemekre bontva. A város területének 
lefedése mintegy 1.200~1.300 táblával lehetséges (kereszteződésenként 2 db táblát feltételezve), ami 
mintegy 2,5-3,0 millió forintból valósítható meg. 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
         Határozat-tervezet 
.../2015. (...) ÖH 
Utca névtáblák beszerzése 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az utcanevek megjelenítésére 
hagyományos, sarkokra felszerelendő utca névtáblákat irányoz elő a város teljes belterületi 
részének lefedésére, melyre jóváhagy ………………. Ft keretösszeget, tájékoztatási 
információs célból a felújított közterületekre, azaz a központi buszmegállók mellé 1-1 db  
……….. számú oszlopos tábla változatot választja, melyre jóváhagy ………………. Ft 
keretösszeget. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pontban foglalt döntés 
fedezetét Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi 
költségvetésről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében szereplő 
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai című táblázat 3.1. Általános 
tartalék sorának terhére biztosítja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedés megtételére. 

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. június 25.  

 
Lajosmizse, 2015. június 16. 
       Basky András s.k. 
           polgármester 
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előterjesztés 1. melléklete 

1. Hajlított vázas utcanév tábla 

 

2. Kis oszlopos utcanév tábla 

 



4 
 

3. Lábakon álló utcanév tábla 

 

4. Több feliratsoros információs tábla 
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5. Oszlopos több irányba mutató tábla I. 
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6. Oszlopos több irányba mutató tábla II. 
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7. Oszlopos több irányba mutató tábla III. 

 

 
 

Minitech Reklámszerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
H-2360 Gyál, Csontos utca 109. 

e-mail: minitech@t-online.hu 
web: www.minitech.hu 

Telefon: 36 (30) 9743-600 
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8. Kis oszlopos utcanév tábla 

Tűzihorganyzott acél oszlop, öntvény díszítő gömbbel. 
Ár: Bruttó ár: 50.768.- Ft; Nettó ár: 39.975.- Ft 
Kis oszlopos utcanév tábla. Az oszlop színe megadott RAL színskálából választható. A 
termék javasolt telepítése: talajba betonozás.  

 

 
Cégnév: BOCSKÓ Kft.H-1222 Budapest, Promontor u. 10. 
E-mail: info@bocskokft.hu  
Mobiltelefon: +36 20 330 73 02  
Fax: +36 1 226 09 23  
http://www.bocskokft.hu  
Adószám: 14355341-2 
 


