
Budakeszi Város Önkormányzatától 
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a Képviselı-testület 2010. április 27-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 
 
 
A jelenlévı 14 fı képviselı 11 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással úgy döntött, 
hogy reklámgazda feladatokat szolgáltatási koncesszióba adja és a határozati 
javaslat 3. pontjában szereplı elérendı egyik célként 100 m2 térítésmentes 
reklámfelület biztosítását jelöli meg a Koncesszióba adó és/vagy Koncesszióba adó 
intézményei számára, valamint a 3. pontot kiegészíti „Illegális hirdetések, reklámok 
eltávolítása” szövegrésszel. 
 
A jelenlévı 14 fı képviselı 9 mellette, 2 ellene és 3 tartózkodással úgy döntött, hogy 
a szerzıdés idıtartama 5 év legyen. 
 
A jelenlévı 14 fı képviselı 7 mellette, 4 ellene és 3 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a szerzıdés idıtartama 10 év legyen. 
 
 
A fenti szavazások alapján a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
176/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 

CXXIX. Törvény (Kt.) 242. § (4) bekezdése szerint a közterületi reklámgazda 
feladatokat szolgáltatási koncesszióba adja. 

2. A közbeszerzési eljárás célja: városi reklámgazda tevékenység ellátása. 
3. Elérendı cél:  

Ajánlatkérı tulajdonában, és kezelésében lévı ingatlanainak, közigazgatási 
területén lévı közterületeinek reklámcélú hasznosítása, reklámgazda 
tevékenységek ellátása. 

- Budakeszi Város reklámtérképének elkészítése, az állomány folyamatos 
aktualizálása (felmérés a Budakeszi önkormányzat közigazgatási határain 
belül található valamennyi meglévı közterületi és közterületrıl látható 
reklámfelületrıl, hirdetı- és reklámberendezésrıl). 

- A reklámhasznosító feladat hosszú távú tevékenységi modelljének 
elkészítése, a város reklámarculatának, a hasznosítható reklámfelületek 
tervezése együttmőködve a koncesszióba adóval, valamint az elıbbiek 
koncesszióba adó általi elfogadása esetén a reklámhasznosító feladat 
végrehajtása a vonatkozó jogszabályok szerint. 

- Rendszeres felmérések, ellenırzések végzése a szabálytalan reklám célú 
közterület-használat felszámolásának, az építési engedéllyel nem rendelkezı 
hirdetı- és reklámberendezések feltárásának és az ún. vadragasztások 
visszaszorításának érdekében. 

- Intézkedések kezdeményezése a hatóság felé a jogosulatlan reklám célú 
közterület-használat megszüntetése érdekében, a vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével. 

- Utcabútorok, üdvözlı, irányító és információs táblák, térképek, 
buszmegállóvárók elhelyezése.  
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- A koncesszióba adó tulajdonába kerülı utcabútorok, üdvözlı, irányító és 
információs táblák, térképek karbantartása, javíttatása.  

- 100 m2 térítésmentes reklámfelület biztosítása a Koncesszióba adó és / vagy 
Koncesszióba adó intézményei számára.  

- A közterületek jogszabályoknak megfelelı reklámcélú hasznosítása: a 
közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó bérleti szerzıdések 
megkötése, bérleti díjak beszedése.  

- A koncessziós szerzıdés idıtartama alatt a hirdetı- és reklámberendezések 
karbantartása, szükség szerinti javíttatása. 

- Részvétel politikai plakátok választási idıszak alatti elhelyezésével 
kapcsolatos egyeztetéseken, a reklámkoncepcióban javaslat az ilyen célra 
hasznosítható reklámfelületekkel kapcsolatosan, valamint külön 
megállapodás esetén az abban foglaltak szerinti reklámfelület biztosítása. 

- Lakossági hirdetések elhelyezésének biztosítása. 
- Illegális hirdetések, reklámok eltávolítása. 

4. A szerzıdés idıtartama: 5 év 
5. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 

közterületi reklám rendszergazda tevékenység ellátásával kapcsolatban - 
nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési eljárás lefolytatására, hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó útján. A kiírás közzététele elıtt a közbeszerzési 
tanácsadó egyeztessen a Hivatallal és a Városüzemeltetési és Beruházási 
Bizottsággal. 

 
Határid ı: 1. pontra: azonnal Felelıs: 1-4. pontra: polgármester 

      2-5. pontra: pályázati kiírás alapján      5. pontra: jegyzı 
 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 Tagai István polgármester távollétében Majorné dr. Stahácz Éva 
 dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília jegyzı 
 alpolgármester  
 


