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2010. április 27-i ülésére 
 
Tárgy:  A közterületi reklámgazda feladatok koncessziós pályázat elıkészítése   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közelmúltban az ESMA ZRt. közterületi reklámgazdai tevékenységgel kapcsolatos 
bemutató anyagot küldött meg Önkormányzatunknak. Az ESMA ZRt. figyelemre méltó 
prezentációs anyagát áttanulmányozta Polgármester úr, a VÜBB elnök úr, illetve a Fıépítész 
úr is. A kérdéskörrel kapcsolatban olyan álláspont alakult ki, hogy - bevételi és városképi 
okokból – tekintettel a 100/2009. (VII. 16.) VÜBB határozatban foglaltakra - mindenképpen 
szükséges a közterületi reklámgazda tevékenység reklámszolgáltató cégek részére való 
megpályáztatása és koncesszióba adása.  
Közgazdasági értelemben a koncesszió olyan szerzıdés, amikor köztulajdonban lévı területet 
vagy üzemet meghatározott feltételek mellett és meghatározott idıre bérbe adnak. A 
szerzıdésben rögzítik a bérbe vevı személyét (vállalat, vállalatok csoportja, állam), a 
használati jogot, a bérlet idıtartamát, a bérleti díjat vagy részesedési formát, a felhasználó 
állagmegóvási kötelezettségét, a szerzıdésre érvényes jogokat, a megújítás feltételeit és egyéb 
kikötéseket. 
Az ESMA ZRt. prezentációjának áttekintése során telefonon megkeresésre kerültek az 
anyagban referenciaként  szerepeltetett városi önkormányzatok (Szombathely, Nyíregyháza, 
Baja, Kazincbarcika, Szigetvár, Tamási). Megkérdezésre került véleményük az ESMA-val 
fennálló együttmőködésrıl, a kialakult közös tevékenységrıl. A fentebb említett hat 
önkormányzattól beszerzett információk ellentmondásosak: három helyen pozitív, két helyen 
negatív, egy helyen semleges jellegő értékelés született, ami elırevetíti, hogy különös 
alapossággal kell az esetleges szerzıdés kimunkálásakor eljárni a fizetési határidık és a 
fizetési feltételek rögzítése esetén.  
Az ESMA esetében - ami közös mindenütt a jó/rossz vélemények ellenére: koncessziós 
szerzıdéseket kötöttek – általában 10 évre - a reklámgazdai tevékenység ellátására. A 
nagyobb települések esetében, a szerzıdı felet közbeszerzési eljárás során választották ki. 
Elsı alkalommal kérhetıek „grátisz” beruházások: utcabútorok felszerelése (pl. 
kerékpártárolók, padok), illetve problémamentes együttmőködés esetén már „menet közben” 
pl. buszmegállók felújítása, elhelyezése (természetesen a rendszergazda ezeken elhelyezheti a 
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saját – egyeztetett - reklámfelületeit, illetve azokat szabadon értékesítheti, de a bevétel 
arányos része az önkormányzat számára a koncessziós díj részét képezi).     
 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatban azt, hogy mekkora értékő lesz a szerzıdés, nem lehet 
Budakeszi esetében megállapítani, mivel nem ismert pontosan a közterületi reklámfelületek 
száma, mérete, kivitele. Ez a közbeszerzési eljárás kiírása, lefolytatása és koncessziós 
szerzıdés megkötése szempontjából nem jelent semmilyen akadályt. Pl. Kecskemét MJV. 
esetében – ahol nem az ESMA-val kötöttek szerzıdést - a szerzıdésben vállalt garanciát a 
reklámgazdai jogokat elnyert Euro Publicity Kft. arra, hogy elsı alkalommal elkészíti a város 
teljes körő reklámfelmérését (a közterületrıl látható magáningatlanok esetében is) és azt 
folyamatosan aktualizált állapotban tartja.  
 
Az ESMA ZRt. prezentációjának áttekintése során a cég kontakt személyként megjelölt 
illetékesei a szerzıdés várható értékének elızetes megbecslése érdekében telefonon és e-
mailben is megkeresésre kerültek, de érdemi válasz nem érkezett. Nagy valószínőséggel azért 
nem válaszoltak a kérdésre, mivel ha elızetesen pénzösszeg adatokat közölnek a pályázatot 
kiíró szervezetnek a várható üzletrıl, akkor kizárják magukat a további pályázaton való 
részvétel lehetıségétıl.   
 
Az információk beszerzése során megállapításra került, hogy az ESMA ZRt-n kívül az alábbi 
reklámcégek foglalkoznak még az elıterjesztés témájába vágó reklám rendszergazdai 
tevékenységgel: a Mahír Cityposter Kft., a Multireklám Köztéri Média Ügynökség Rt., az 
Europlakát Reklám- és Hirdetésszervezı Kft., illetve az Euro Publicity Kft. 
 
Budakeszi Város rendszeres, tervezhetı anyagi bevételeinek növelése, a városkép rendezetté, 
egységessé tétele és a 100/2009. (VII. 16.) VÜBB határozat végrehajtása érdekében 
mindenképpen szükséges a közterületi reklám rendszergazda tevékenység ellátására 
közbeszerzési eljárás keretében pályáztatási eljárás lefolytatása. Ezt megelızıen szükséges a 
kiírás elkészítéshez szükséges szempontok meghatározása. Mivel a reklámgazdai tevékenység 
koncesszióba adása egyre szélesebb körben terjed a hazai önkormányzatok között, könnyen 
lehet a témakörben nyílt háttér információkhoz (szerzıdésekhez, pályázati kiírásokhoz, 
rendeletekhez, stb.) hozzájutni az interneten. A pályázati kiírás szempontjaival kapcsolatos 
véleményalkotás elısegítéséhez a Polgármesteri Hivatal összeállított egy információs 
győjteményt a tárgykörre vonatkozó - az interneten nyíltan megszerezhetı – írásos 
anyagokból, melyet a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottság elé terjesztett. 
 
Az elıterjesztést a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottság 2010. április 22-i ülésén 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 
 
       …/2010. (IV. 22.) számú VÜBB határozat 

 
1. Budakeszi Önkormányzat Városüzemeltetési és Beruházási Bizottsága javasolja a 

Képviselı-testületnek, hogy a közterületi reklámgazda feladatokat a Közbeszerzésekrıl 
szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kt.) 242. § (4) bekezdése szerint adja szolgáltatási 
koncesszióba. 

 
2. A közbeszerzési eljárás célja: városi reklámgazda tevékenység ellátása 
 
3.  A szerzıdés meghatározása/tárgya:  
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Koncessziós szerzıdés ajánlatkérı közterületeinek és tulajdonában, illetve kezelésében 
álló ingatlanainak reklám célú hasznosítására, az ajánlatkérı tulajdonában lévı 
közterületeken elhelyezett hirdetményekkel, hirdetı és reklámberendezésekkel 
kapcsolatos reklámgazda tevékenység ellátására, valamint a közterületeken elhelyezett és 
a közterületekrıl látható hirdetményekkel, hirdetı- és reklámberendezésekkel kapcsolatos 
ellenırzési tevékenység ellátására, végül a város reklámtérképének, reklámhasznosító 
modelljének elkészítésére. 
 

4. 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.  

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

- … m2 (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. 
 

5. A szerzıdés idıtartama:  5 + 5 év 
 
6.  A koncessziós díj összege: az ajánlattevı határozza meg 
 
7.  Bírálati szempontok: 

 
Az összességében legelınyösebb ajánlatot tevıvel köt szerzıdést az Önkormányzat 
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1. szempont: Budakeszi sajátosságainak megfelelı hosszú 

távú, a reklámhasznosító tevékenység ellátására 
ajánlott modell teljessége, kidolgozottsága 

pontszám: 40 

2. szempont: A szerzıdés idıtartamának elsı 12 hónapjára 
megajánlott koncessziós díj 

pontszám: 50 

3. szempont: Az elsı 12 hónap elteltével a koncessziós díjra 
vonatkozóan, az elızı évi inflációt meghaladóan 
vállalt díjemelés mértéke 

pontszám: 10 

4. szempont: A szerzıdés idıtartama alatt - azon belül az elsı 
évben - telepítendı, a szerzıdés idıtartama alatt 
karbantartott, a szerzıdés lejártával 
térítésmentesen ajánlatkérı tulajdonába kerülı 
reklámhordozók elhelyezésére is alkalmas 
közhasznú utcabútorok és egyéb berendezések 
fajtája és darabszáma 

pontszám: 10 

5. szempont: Az Önkormányzat számára tett egyéb ajánlat pontszám: 10 
 
Az 1. bírálati szempont alszempontjai az alábbiak: 

- Reklámeszközök építési övezetenkénti azonosságai és különbözıségei  
- Helyi vállalkozások, kulturális, sport, és közintézmények reklámigényének 

kielégítésére tett eszköz és módszertani javaslatok 
- Lakossági hirdetı-berendezések elhelyezése és üzemeltetése 
- Alapfelmérés tematikája  
- Az ellenırzés tematikája, ütemezettsége  
- Adatszolgáltatási rendszer az önkormányzati munka elısegítésére  
- Egyéb vállalás 

 
8. Budakeszi Önkormányzat Városüzemeltetési és Beruházási Bizottsága javasolja a 

Képviselı-testületnek, hogy kérje fel 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 Bizottsággal. 

 
Határidı az 1- pontra: azonnal               Felelıs az 1 pontra: VÜBB elnök 
Határidı a 2-8 -pontra: pályázati kiírás alapján             Felelıs a 2-8 pontra: jegyzı 
 
Az ülést követıen a VÜBB elnöke egyeztetett a Hivatallal, mely egyeztetés során kiderült, 
hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a Bizottság fenti határozatában tett bizonyos 
javaslatai ilyen formában nem foglalhatók bele a közbeszerzési kiírásba, illetve a szerzıdésbe. 
 
A Képviselı-testületnek az alábbi határozati javaslatról kell döntést hoznia. 
 
A határozat elfogadásához minısített szavazattöbbség szükséges. 
 
Határozati javaslat: 
 



5 

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.  

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

- …. m2 (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. 
 

4. A szerzıdés idıtartama:  ….…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. 
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Határidı az 1- pontra: azonnal               Felelıs az 1 pontra: VÜBB elnök 
Határidı a 2-5 -pontra: pályázati kiírás alapján             Felelıs a 2-5 pontra: jegyzı 
 
Budakeszi, 2010. április 23. 

 
  Ohr Alajos 
  VÜBB elnök sk. 
    


