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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! 
 
Az Aszódi és MÁV lakótelepen a lakosság, illetve a lakótelepre érkezők a lakótelep területét ábrázoló 
tájékoztató táblák, üvegezett hirdető táblák kihelyezését kérték. A MÁV lakótelep sarkán már van 
hasonló térképszerű városrészt bemutató tájékoztató tábla kihelyezve. Az Üveges hirdető táblák a 
kerület más területein több helyen elhelyezettekéhez hasonló formában kerülne kihelyezésre. A 
kéréseknek megfelelően az alábbiakban felsorolt városrészt bemutató eligazító, tájékoztató, valamint 
üvegezett hirdető táblák helymegjelölésével, kiszámítottuk a beszerzési, illetve a kihelyezési költséget.  
 
12 – 12 db „Kutyát bevinni tilos” és Dohányozni tilos” tábla 
Hely Db szám Beszerzési, 

kihelyezési 
Bruttó összeg 

Aszódi park sarkaira  4 – 4 db  52.528,- Ft 
Gyáli úti park  5 – 5 db 65.660,- Ft 
Nyolc házba (játszótér és park  3 – 3 db 39.396,- Ft 
 
6 db „Szemét, sitt és zöld hulladék lerakása hatóságilag TILOS”  
Hely Beszerzési, kihelyezési 

becsült bruttó összeg 
Füleki u. – Osztag u.  sarok 39.396,- Ft 
Táblás u. – Ecseri út sarok 39.396,- Ft 
Réce u. – Osztag u. sarok 39.396,- Ft 
Táblás u. garázsoknál 39.396,- Ft 
Ecseri út – Táblás köz sarok 39.396,- Ft 
Aszódi út – Zombori u. sarok 39.396,- Ft 
 
2 db „Zöld hulladék lerakására kijelölt hely” tábla Aszódi lakótelep és MÁV telep területén 

Becsült bruttó összeg:          78.792,- Ft 
  
3 db „Eligazító tábla” (térkép) az Aszódi telepről: 
Hely Beszerzési, kihelyezési 

becsült Bruttó összeg 
Kiskalmár utca - Táblás utca 
sarkára 

200.000,- Ft 

Ecseri út - Réce utca sarok 200.000,- Ft 
Buszvégállomásra 200.000,- Ft 
 
A 35 db Információs tábla beszerzési és kihelyezési becsült bruttó költsége:  1.072.752,- Ft. 
 
3 db „Üveges hirdető tábla” : 
Hely 
Buszvégállomásra 
 /Aszódi Telep/ 
Nyolcházba  /Gyáli út/ 
MÁV telepre /Gyáli út/ 
 
Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy szíveskedjen a kérelemmel kapcsolatban döntését 
meghozni. 
 
Budapest, 2013. szeptember 12.     Sajó Ákos s.k. 
         képviselő 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az Aszódi lakótelep területén a 12 db 
„Kutyával belépni tilos” tábla, 12 db „Dohányzást tiltó tábla, 6 db „Szemét, sitt és zöldhulladék lerakása 
hatóságilag TILOS” tábla, 2 db „Zöld hulladék lerakására kijelölt terület”, 3 db „Eligazító tábla”, valamint a SZ-
………../2013. előterjesztés mellékletét képező költségbecslés ………..típusú 3 db „Üveges hirdető 
táblák” elhelyezését támogatja és egyben felkéri a Polgármester urat, hogy a megvalósításhoz 
szükséges intézkedéseket 3203 számú költségvetési sor terhére tegye meg.   
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


