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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2011. augusztus 25-én tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d : Lengyeltóti Város közigazgatási területén tájékoztató táblák kihelyezése.          
                                                                                          
E l ő a d ó      :  Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület ! 
 
A Városunkba érkező vendégek, látogatók a megfelelő jelölések hiányában nehezen találják meg az 
utcákat, intézményeket, szolgáltató létesítményeket. AFV Kft. 4030. Debrecen, Tarányi József u. 2. 
szám alatti vállalkozás (képviseli: Tar János) megkereste Önkormányzatunkat és tájékoztatott, hogy 
cégük 29. éve gyárt munkavédelmi táblákat, KRESZ táblákat, utcanév táblákat, világító-táblákat, 
reklámtáblákat.  
 
A céget megkeresve árajánlatot kértünk a városban 4 helyre telepítendő információs tábla 
elkészítésére, helyszínre szállítására. Az érintett helyek a következők:  
 

• Lengyeltóti központ, Csokonai u. eleje 
• Lengyeltóti, Kaposvári utca – Kossuth u. kereszteződés 
• Lengyeltóti, Tűzoltó utca – Zrínyi u. kereszteződés 
• Lengyeltóti, Gábor Á. utca - Rákóczi u. kereszteződés      

 
AFV Kft. a mellékelt látványterv szerinti táblák elkészítésére, helyszínre szállítására adott árajánlatot, 
mely szerint a 4 db. információs tábla teljes bekerülési költsége 283.110.-Ft +Áfa, azaz: 353.888.-
Forint. (helyszínre szállítva, de az elhelyezést nem tartalmazza). Az országos közutak mellett tervezett 
táblák kihelyezéséhez a közútkezelői hozzájárulás megkérése szükséges.     
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent felsorolt helyekre a mellékelt 
információs táblák kihelyezéséről szíveskedjen dönteni.    
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti központ, Csokonai u. eleje, 
Lengyeltóti, Kaposvári utca – Kossuth u. kereszteződés, Lengyeltóti, Tűzoltó utca – Zrínyi u. 
kereszteződés, Lengyeltóti, Gábor Á. utca - Rákóczi u. kereszteződés forgalmi helyekre 1-1 db 
információs tábla kihelyezésével egyet ért. A 4 db. tábla elkészítését, helyszínre szállítását AFV Kft. 
Debrecen, Tarányi József u. 2. szám alatti vállalkozótól rendeli meg 283.110.-Ft+Áfa, összesen: 
353.888.- Forint összegben.  
A Képviselő-testület a táblák elkészítésére, helyszínre szállítására a költségvetés út-híd szakfeladat 
terhére 353.888.-Ft összeget biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármestert a táblák megrendelésére, valamint az 
elhelyezésükhöz szükséges közútkezelői hozzájárulás megkérésére.       
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti közigazgatási területére 
információs táblákat nem helyez ki.   
 
Lengyeltóti, 2011. augusztus 22.                           
                                                                                                                  Zsombok Lajos  
                                                                                                                    polgármester 
Az előterjesztést készítette:                 Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya           
    főelőadó                                               jegyző      


