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23. Napirend 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Karácsonyi díszkivilágítás bővítése 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom, hogy a települési karácsonyi díszkivilágítás bővítésre kerüljön az alábbiak szerint: 

- a Petőfi út felső szakaszán további, a jelenlegi hópihe motívummal azonos, 0,90 m átmérőjű 

elemek kihelyezése (egységára kedvezmény nélkül: 42.000 Ft + áfa) 
- a Tó körül a jelenlegi hópihe motívumhoz hasonló, 0,60 méter átmérőjű hópihe   (egységára 

kedvezmény nélkül: 21.500 Ft + áfa) 

- a hivatal előtti új központi parkoló közvilágítási oszlopaira csillagsor motívum kihelyezése, 

melynek mérete: magasság: 1,80 méter, szélesség 0,9 méter (egységára kedvezmény nélkül: 
45.000 Ft + áfa) 

- a hivatal melletti fenyőfán meglévő fényfüzér bővítése (egységára kedvezmény nélkül: 19.800 

Ft + áfa).   
A hópihe motívumok kihelyezésére szolgáló tartó: 

-  60 cm-es tartó: 3.500 Ft + áfa 

-  100 cm-es tartó: 4.000 Ft + áfa. 

 
Az új elemek kihelyezéséhez a közvilágítást biztosító oszlopokon az áramvételi lehetőség kiépítése 

további költséget jelent, melynek egyeztetése folyamatban van a munkálatok elvégzésére 

jogosultsággal rendelkező válllalkozóva. 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a karácsonyi díszkivilágítás bővítésére vonatkozó 

javaslatról döntést hozni szíveskedjenek! 
 

 

Bánk, 2019. november 13. 

Tisztelettel: 
 

 

 Torma Andrea  
 polgármester 

 

 

 

…../2019. (XI…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t (1. javaslat) 

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testület Bánk község év végi ünnepi díszvilágítását a 
következők szerint bővíti: 

- a Petőfi út felső szakaszán további …. db 0,90 méter átmérőjű hópihe motívum,  

- a Tóparti sétányon 0,60 méter átmérőjű …. db hópihe motívum, 
- a hivatal előtti központi parkoló közvilágítási oszlopaira 7 db 1,80 méter magas, 0,9 méter 

szélet csillagsor motívum, 

- a hivatal melletti fenyőfára további 1 db fényfüzér. 

A képviselő-testület az e határozatban meghatározott elemek beszerzési és kihelyezési költségét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére saját forrásból biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a díszkivilágítás bővítése érdekében a 

meghatározott fény-motívumok beszerzéséhez és kihelyezéséhez szükséges intézkedések megtegye. 
 

Határidő: 2019.12.01. 

Felelős: polgármester 
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…../2019. (XI…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t (2. javaslat) 

 

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testület Bánk község év végi ünnepi díszvilágításának 

bővítését rendeli el. 

A képviselő-testület az ünnepi díszvilágítás bővítésére ……………….. Ft kiadási előirányzat keretet 

határoz meg, mely összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére saját forrásból biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a díszkivilágítás bővítése érdekében a fény-

motívumok beszerzéséhez és kihelyezéséhez szükséges intézkedések megtegye. 

 
Határidő: 2019.12.01. 

Felelős: polgármester 

 


