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Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. október 22-i ülésére
Tárgy: Utca névtáblák beszerzése
Ikt. szám: LMKOH/4047/7/2015.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. június 25-i ülésén a közterületekre kihelyezendő utcatáblákkal
kapcsolatosan arról döntött, hogy a kiválasztott típusú tábla elkészítésére helyi vállalkozóktól
is kérjünk ajánlatot.
Három helyi vállalkozót kerestem meg, hogy a döntés szerinti kialakítású tábla elkészítésére
adjon ajánlatot, akik közül egy vállalkozó: Suba Lajos adott be ajánlatot. Tekintettel arra,
hogy a vállalkozó lakatosipari tevékenységet végez, ezért csak az acélszerkezetekre
vonatkozott az ajánlata, a feliratos táblákat más helyről kell beszerezni.
A beküldött ajánlatot az 1. melléklet tartalmazza.
A kétoldali táblák beszerzésére megkerestem a színes, címeres táblákat készítő céget is, amely
az áron túl adott javaslatot a teljes kialakításra is, melyet a 2. melléklet tartalmaz.
A végleges összegek meghatározásához figyelembe kell még venni a telepítés, lebetonozás
költségét, ami 2-3.000.- Ft/tábla.
A kapott ajánlatokat összegezve
Korábbi döntés szerinti kis oszlopos tábla, két oldalán színes, címeres utcanévvel:
9.560. (Suba) + 3.470. (Faragó) + 2.000. (beton) = 15.000.-/db + ÁFA = 19.050.- Ft/db
(korábbi ajánlat 32.400.- + ÁFA/db)
Korábbi döntés szerinti nagy oszlopos tájékoztató tábla (1-5 db feliratos, piktogramos
táblával): 31.270.(Suba) + 2.930./db (Faragó) + 3.000. (beton) = 37.200 – 48.920.+ ÁFA =
47.250 – 62.100.-Ft/db
(korábbi ajánlat 31.980.-+ÁFA, tábla+gyűrű 7.500.-/db+ÁFA = 39.480 – 69.480 + ÁFA =
50.150. – 88.250.- )
A helyi vállalkozó a testületi felvetésnek megfelelően kedvezőbb árat ajánlott a táblák
elkészítésére, így költségvetési megközelítésben reálisabb alternatívaként merül fel a
kerítésre, falra szerelhető utcanév táblákkal összehasonlítva. Ismételten felhívnám azonban a
képviselő-testület figyelmét az ebben a megoldásban rejlő kockázatokra – különösen a
választott, kis magasságú oszlopos tábla esetén: a földbe ásott utcanév táblák fokozottan
sérülésveszélyesek, ki vannak téve a rongálás, lopás lehetőségének; helyet foglalnak a
parkolás, közlekedés elől, megnehezítik a terület gondozását.
A térburkolattal ellátott, elkészült, rendezett közterületekre kihelyezendő tájékoztató táblák e
tekintetben megfelelő helyre telepíthetők, bár a rongálás veszélyeinek szintén ki vannak téve.
A fentiek miatt megfontolásra ajánlom, hogy a kis oszlopos utcanév táblák helyett falra
szerelt utcanév táblák készüljenek, a rendezett közterületeinkre pedig kerüljenek ki a díszes,
nagy oszlopos tájékoztató táblák, piktogramos feliratozással.
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 / az
előterjesztés melléklete szerinti közterületre helyezendő kis oszlopos utcanév táblákat
irányoz elő, melyre jóváhagy ………………. Ft keretösszeget, melyből a
…………………….. kiterjedően valósítja meg az utca névtáblák kihelyezését,
kereszteződésenként …… db táblával.
2) Információs célból a felújított közterületekre ………. db nagy oszlopos tájékoztató
tábla kihelyezését irányozza elő, melyre jóváhagy ………………. Ft keretösszeget.
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2.) 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.
4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges valamennyi
intézkedés megtételére.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2015. október 22.
Lajosmizse, 2015. október 13.
Basky András s.k.
polgármester

előterjesztés 1. melléklete
Tisztelt Kovács Gábor Úr!
Megkeresésére küldjük az árajánlatot az oszlopos utcanév-és tájékoztató táblák elkészítéséről:
Utcanév tábla
(a tábla nélkül!)
anyag + galvanizálás + szinterezés 6.310,- Ft + ÁFA/db
(tábla nélkül)
munkadíj: 3.250,- Ft + ÁFA/db
Összesen: 9.560,-Ft + ÁFA/db

(korábbi ajánlat 32.440.-+ÁFA, táblával)

Tájékoztató tábla
(a tábla nélkül!)
anyag + galvanizálás + szinterezés 21.600,- Ft + ÁFA (4 táblakerettel)
munkadíj: 9.670,- Ft + ÁFA/db
Összesen: 31.270,- Ft + ÁFA/db

(korábbi ajánlat 31.980.-+ÁFA, tábla+gyűrű 7.500.-/db+ÁFA)

Tisztelettel:
Suba Lajos e.v.

Emlékeztetőül a választott megoldások, amire az ajánlatot kértük:
oszlopos utcanév tábla

tájékoztató tábla

előterjesztés 2. melléklete
A Faragó Print Kft (Szeged) a kétoldali táblákra és komplett utcanév tábla megoldásra is adott
az alábbiak szerint ajánlatot:

