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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. október 27-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 Képviselő-testület ! 
 
A Képviselő-testület 2011. augusztusi ülésén tárgyalta Lengyeltóti közigazgatási területén 4 db információs, 
tájékoztató tábla kihelyezésének ügyét, mely akkor levételre került a napirendről, a táblaszerkezetek más módon 
történő kivitelezésének megvizsgálása érdekében.   
 
Megvizsgáltuk, hogy a tervezett táblák fa szerkezetből történő kialakítása milyen költséggel járna, szemben a 
tervezett fémvázas, műanyagtáblás megoldás 283.110.-Ft+Áfa költségével.   
 
Önkormányzatunk dolgozója Kiss Péter a tervezett táblaméretek ismeretében kiszámolta, hogy a 4 táblához 
szükséges faanyag és csavarok költsége összesen 57.200.- Ft lenne, a táblák elhelyezéséhez szükséges fém 
tartólábak legyártatása és bebetonozása pedig táblánként 20.000.- Ft-ból lenne kivitelezhető. A táblák 
kivitelezése, formai megoldása hasonló lenne a hivatal előtt felállított hirdetőtábláéhoz. Tehát a 4 tábla 
kivitelezése 140.000.-Forintból megvalósítható, mely azonban nem tartalmazza a táblára helyezendő feliratok 
elkészítésének költségét. Kenyér Endre képviselő úr felajánlotta, hogy a feliratok elkészítéséhez sablont biztosít, 
így a feliratokat saját dolgozónk el tudja készíteni, melynek költsége azonban előre nem tervezhető.     
 
Az kihelyezendő táblák tervezett helye:  
 

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

 
Az országos közutak mellett tervezett táblák kihelyezéséhez a közútkezelői hozzájárulás megkérése szükséges!       
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent felsorolt helyekre az 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 fából készült információs tábla kihelyezésével 
egyet ért. A Képviselő-testület a 4 db tábla elkészítésére, a költségvetés út-híd szakfeladat terhére 140.000-Ft 
összeget biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester urat az elhelyezésükhöz szükséges közútkezelői 
hozzájárulás megkérésére.       
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti közigazgatási területére információs 
táblákat nem helyez ki.   
 
Lengyeltóti, 2011. október 21.                             
                                                                                                                       Zsombok Lajos  
                                                                                                                         polgármester 
Az előterjesztést készítette:                 Jóváhagyta:  
 
Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya           
    főelőadó                                               jegyző      


