
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat 312/2010./XI.ÖK./XI.18./ számú határozata alapján az Euro Publicity Kft.,          
valamint a Publimont Kft. konzorciuma nyerte el az Önkormányzat tulajdonában lévő nem            
közterületi ingatlanok reklámcélú használatának, illetve hasznosításának, továbbá az        
Önkormányzat tulajdonában lévő reklámhordozók használati, hasznosítási jogát. 
 
Az Euro Publicity Kft., valamint a Publimont Kft. reklámgazdai szerződése 2010. december            
1-én lépett életbe és 2020. november 30-ig hatályos. 
 
2018 elején a JCDecaux Hungary Zrt. megkereste az Önkormányzatot új utasvárók és            
várónként legfeljebb 2db citylight jellegű reklámeszköz kihelyezése céljából. Citylight         
jellegű reklámeszköznek minősül az a kültérre, megállókba helyezhető és átvilágítható          
reklámhordozó, amelynek mérete 117 cm x 175 cm. 
 
A várókat a JCDecaux megbízásából a VBM Kft. hasznosítaná, azonban a szabad,            
kihasználatlan reklámhelyek használatát biztosítja az Önkormányzat részére, helyi programok         
népszerűsítésére. A hirdetésekhez az Önkormányzat biztosítja a plakátokat, amelyeket a          
VBM Kft. térítésmentesen helyez ki. 
 
Az utasvárókban a fentieken túl a VBM Kft. 40 db infovitrint biztosít az Önkormányzat              
részére és azokat az Önkormányzat tulajdonába adja, melyek önkormányzati és          
közérdekű, gazdasági reklámnak nem minősülő célokra használhatók fel. Az infovitrinekbe          
az Önkormányzat biztosítja a plakátokat és maga helyezi ki azokat. 
 
Az infovitrinek átvételekor az Önkormányzat részéről átvétellel kapcsolatos kiadások,         
illetve üzemeltetéssel kapcsolatos költségek nem merülnek fel, az üzemeltetést szintén a           
VBM Kft. végzi.  
 
A VBM Kft. az utasvárók és ezzel együtt az azokba telepített citylight jellegű             
reklámeszközök, valamint infovitrinek kihelyezését a megállapodás aláírásától számított 18         
hónapon belül vállalja, továbbá a várókat a VBM Kft. üzemelteti, rendszeresen takarítja és             
karbantartja. 
 
Tekintettel arra, hogy ezek új reklámeszközök lesznek, kihelyezésük megfelel a reklámokra           
és reklámhordozókra vonatkozó jogszabályoknak. A Publimont szerződés hatálya alatt, tehát          
2020. november 30-ig, a VBM Kft. a reklámhelyek hasznosítása érdekében a konzorciummal            
kell, hogy jogviszonyba lépjen, és a konzorcium jogosult a településképet meghatározó           
reklámok és reklámhordozók elhelyezésének, valamint használatának szabályairól szóló        
41/2017. (X. 25.) XI.ÖK rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) 1. és 2. számú melléklete             
szerint megállapított díj beszedésére. Ezen időpontot követően a Rendeletben meghatározott          
díjtétel alapján számított közterület-használati díjat a díj beszedésére aktuálisan jogosult fél           



felé teljesíti, attól függően, hogy lesz-e érvényben a közterület reklámcélú hasznosítására és            
annak ellenőrzésére irányuló reklám rendszergazdai szerződés. 
  
 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet           
11.§ (2) értelmében a közterület-használathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás        
megadásáról az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetében a         
Képviselő-testület dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közterület hosszú távú használatával          
kapcsolatban a döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2018. május 4.  
 

  
                                                dr. Hoffmann Tamás 


