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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

Szada Nagyközség közigazgatási területén február hónapban a közterület felügyelők bejárták a 

települést és felmérték a településen a hiányzó utcanévtáblák számát. Megállapították, hogy 

összesen 573 db utcanév tábla kihelyezésével maradt adós a korábbi ciklusokban az 

Önkormányzat, noha a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok 

házszámozásáról szóló 4/2014.(09.09.) önkormányzati rendelet 7.§-a szerint: 

„(1) A közterületi utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat 

feladata. 

(2) Az utcák névtábláit jól látható, az eligazodást, tájékoztatást jól segítő helyeken, a 

helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.  

(3) Kötelező kihelyezni utcanév táblákat: 

- az utcák elején és végein,  

- útkereszteződés esetén annak minden oldalán,  

- saroktelek esetében a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy 

külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 

(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla 

kihelyezését tűrni köteles.” 

 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az új utcanévtáblák kihelyezése - amellett, hogy 

hozzájárulhat az egységes településkép, azon belül pedig utcakép kialakításához - hosszú távon 

segíteni fogja a mindennapi tájékozódást, többek között a postások, a mentőszolgálat 

munkatársai, valamint a tűzoltók számára is. 

 

További lényeges szempont, hogy a közterület-felügyelők kellő határozottsággal nyilvánvalóan 

csak akkor tudnak fellépni azon ingatlantulajdonosokkal szemben, akik nem teszik ki a 

házszámtáblát ingatlanukra, ha előbb az Önkormányzat („saját háza előtt söpörve”) a maga 

kötelezettségét is teljesíti: a saját tulajdonában lévő utcáira kihelyezteti az utcanévtáblákat. 

     

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

Az utcanév táblák elkészítésére előzetesen 5 db ajánlatkérést küldtünk ki az alábbi gazdasági 

társaságoknak 573 db tábla legyártására 60X20 méretben. (5 mm-es habosított PVC – 

tekintettel arra, hogy a korábban kért, de határidejüket tekintve már lejárt ajánlatok közül a 

Képviselő-testület illetékes bizottságainak leginkább ez a típus nyerte el tetszését.) 

Kértük, hogy az árajánlatuk alapját képező utcanévtábla tüntesse fel: 

➢ a településrész megnevezését* 

➢ az adott közterület elnevezését és 

➢ a település címerét (színes matricaként – a Jelkép-használatról szóló 30/2021.(X.1.) 

helyi rendeletünk ugyanis csupán a színes ábrázolást teszi lehetővé!) 

*= Emlékeztetőül: Szada Nagyközség Önkormányzat hatályos Településfejlesztési 

Koncepciója szerint a lakóövezet településrészei az alábbiak. 

1. Településközpont (Ófalu?) 

2. Szőlőhegy 

3. Várdomb (Margita) 

4. Dobogó (Napóra) 

5. Fenyvesliget 

6. Malomvég Sportcentrum 
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Mind az 5 megkeresett partnertől érkezett is érvényes ajánlat, az alábbiak szerinti tartalommal 

(közülük az ARA DESIGN Kft. ajánlatait – a jelzett okból – figyelmen kívül hagyjuk!): 

 

Ajánlattevő 

neve 

Nyomtatási 

technológia 

Ajánlott db ár 

bruttó 

 

Összköltség 

(573 db) 

bruttó 

Szállítási 

határidő 
Élettartam 

REVOLUX 

KFT 

matt fekete 

kontúr-vágott 

öntapadós 

fóliából 

5.017.- Ft 2.874.741.- Ft 
20 

munkanap 
3 év 

HANKA 

KFT 

habosított PVC 

alapanyagra 

nyomtatás + 

kasírozás 

1.067.- Ft 611.391.- Ft 
10 

munkanap 
1 év 

HALFTONE 

KFT 

nyomtatott 

laminált 

matrica 

dekoráció 

2.006.- Ft 

 
1.149.438.- Ft 

15 

munkanap 
1 év 

ARA 

DESIGN 

KFT 

oldószeres pvc 

nyomtatás + 

kasírozás, 

tartós polimer 

öntapadóra, 

UV védő 

laminátummal 

1880.- Ft 

 

8-12 

munkanap 

7-8 év 

„ha állandó 

napot kap, akár 

egy nyár alatt 

vetemedik és 

törhet a tábla, 

ezért a PVC 

táblát 

semmiképpen 

sem ajánlom” 

Speciális UV 

nyomtatás 

közvetlenül a 

táblára 

2373.- Ft 
8-12 

munkanap 

„Tartós 

nyomtatás, de 

a műanyagot 

ezen 

technológiával 

sem ajánlom, 

hullámosodás, 

idő előtti 

elhasználódás 

miatt!” 

CSIKÓS 

E.V. 

A táblák fehér 

UV álló (nem 

sárgul) PVC 

lemezből 

készülnek 

öntapadós 

vinyl fólia 

dekorációval. 

3.000.- Ft 1.719.000.- Ft 
15 

munkanap 

 minimum  

5 év 

 

Az alapanyag árak jelentős napi változása miatt az ajánlatok jelenleg csupán tájékoztató 

jellegűek, megrendelés esetén azok frissítése szükséges. (Az ajánlatok tartalma megtekinthető 

a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályán – a típustervek elérhetőek a http://csikostabla.hu/ 

linkre kattintva is – mások eleve nem mutattak be típusterveket!) 

http://csikostabla.hu/
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A táblák felszerelésére ugyanakkor nem érkeztek ajánlatok – ez a teendő előre láthatóan a Szada 

Nova Kft. munkatársaira vár. 

 

A későbbiekben megfontolás tárgyát képezheti akár külön településrész-táblák kihelyezése is, 

továbbá az, hogy az utcanév-táblák az egész településen egységesek legyenek (ami a Magyar 

Postától március végén érkező, tájékoztató célú kimutatás szerint jelenleg is meglévő, mintegy 

250 db utcanév-tábla esetleges jövőbeni cseréjét s indokolhatná – de ez még további ellenőrzött 

felmérést igényel, így a feladatot ld. a határozat-tervezet 3./ pontja szerint!) 

 

A hatályos Beszerzési Szabályzat értelmében az ajánlatok értékelési szempontjai a következők 

lehetnek – közülük a mostani ajánlatkérés során a b) verziót határoztuk meg előre, értékelési 

szempontként (értékelési súlyszámok nélkül): 

a) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

 

Az árajánlat, a szállítási határidő és a várható élettartam szempontjai szerint egyenként 

sorrendbe állítva az előbbi ajánlatokat, a pusztán e rangsorszámok szerinti „súlyszámok” 

eredménye alapján az „összességében legelőnyösebb ajánlatnak” számszakilag a HANKA Kft 

ajánlata bizonyulna ugyan, de megfontolandónak tartjuk ugyanakkor, hogy a legolcsóbb árú 

termékére mindössze 1 évnyi élettartamot garantál az Ajánlattevő, míg a tőle egyetlen ponttal 

lemaradó Csikós E.V. minimum 5 éves élettartamot garantál! 

 

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

…/2022.(VI.23.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település utcanévtábláinak 

elkészítésére bekért ajánlatok közül a ……….. ajánlatát minősíti az összességében 

legelőnyösebb ajánlatnak, s így nyertes ajánlattevőnek. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert bruttó ……………. Ft összegű szerződés 

elkészíttetésére és annak Önkormányzat nevében történő aláírására. 

 

2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti szerződés fedezetét az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének Általános gazdálkodási tartalék-előirányzata terhére ……………. + Áfa 

összeg erejéig biztosítja. 

 

3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezéséhez ellenőrzött 

adatokat kér a már meglévő. de esetleges cserét igénylő utcanév-táblák mennyiségéről. 

 

Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2022. október 10. 

Felelős: polgármester 


