
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

       Iktató szám: 99/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. július 2-i ülésére 

 
Tárgy:     Javaslat a kerületi utasvárókkal kapcsolatos döntések 
    meghozatalára 
 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Szűcs Balázs Főépítész 
    Városüzemeltetetési és Felújítási Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Innovációs Bizottság 
(06.30.), Városgazdálkodási Bizottság (06.30.)  

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

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 Képviselő-testület! 

 

A JC Decaux Hungary Zrt. az utóbbi 50 évben folyamatos innováció segítségével igyekszik 

világszerte a városlakók változó igényeit kielégíteni. Utcabútorok és szolgáltatások átfogó 

körét kínálja városok részére. Különös figyelmet fordít arra, hogy az utcabútorok megjelenése 

összhangban legyen a környezetükkel.  

Az innovatív utcabútor megoldások terén úttörő szerepe van, melyet folyamatos 

fejlesztésekkel és megújuló, jövőbe tekintő technikai megoldásokkal igyekszik fenntartani. 

A JCDecaux Hungary elkötelezett a város fejlődése iránt, és ennek keretében támogatja a 

tömegközlekedés fejlődését és egy tiszta városkép fenntartását. 

 

Utasvárók kihelyezésére és üzemeltetésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának (a továbbiakban: "Önkormányzat") jogelődje, a Budapest IX. Kerületi 

Tanács kötött szerződést a JCDecaux Hungary Zrt. (a továbbiakban: "Társaság") jogelődjével, 

az Intermédia Kft-vel. (1. számú melléklet) 

 

A Társaság saját költségen hirdetéshordozóval ellátott utasvárókat telepített, és jelenleg is 

üzemeltet, karbantart és takarít az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen. A Társaság 

további  utasvárókat is üzemeltet az Önkormányzat közigazgatási területén, de Budapest 

Főváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületen, melyekre érvényes közterület-

használati szerződéssel rendelkezik. 

 

A Társaság megkereste az Önkormányzatot fejlesztési terveivel, ami alapján 12 hónapon 

belül megújítaná az utasvárókat a kerület területén a régi utasvárók cseréjével illetve új 

utasvárók telepítésével. A kihelyezésre kerülő utasvárók a Társaság tulajdonába 

kerülnek! 

 

Fentiek mellett a Társaság utasvárónként 1 db infovitrint biztosít az Önkormányzat részére, 

amely azonban kizárólag önkormányzati és közérdekű, gazdasági reklámnak nem minősülő 

célokra használható fel. Továbbá kiemelt helyszíneken USB töltővel látja el az utasvárókat, 

valamint szintén kiemelt további helyszíneken növényesített zöld utasvárót létesít. 

 

Az utasvárókat a JCDecaux havonta tisztítja (a tisztítás magába foglalja az engedély nélkül 

kihelyezett reklám vagy felirat, valamint egyéb szennyeződés (pl. graffiti) eltávolítását). A 

várók tetejét igény szerint, de legalább 3 havonta tisztítja. 

 

Az utasvárókat karbantartja (a karbantartás magába foglalja a várók üvegeinek cseréjét, 

ülőkék cseréjét, felújítását, pótlását és a CityLight vitrinek világításának karbantartását). Az 

üvegtörések pótlását utasvárónként évi 1 alkalommal biztosítja.  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek 

használatának és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 

14.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nem kell közterület-használati díjat fizetni a közforgalmú 

közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és megállóhelyekért 

(ideértve a menetrendszerinti tömegközlekedést és a taxi közlekedést). 

 



Az Ör. 2.§ (2) bekezdése 2. pontja alapján hirdetőberendezés és reklámhordozó közterületen 

történő elhelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás szükséges. A 

közterület-használati díj az alábbiak szerint kerülhet megállapításra attól függően, hogy az 

utasváró pavilon a kerület mely részén helyezkedik el. Az összeg meghatározására az Ör. 1. 

számú melléklet 2. pontja az irányadó 

 

közterület használat 

célja 
I oszt. kiemelt 

II. oszt. 

minősített 
III. oszt. normál 

üzlethomlokzat, portál, 

vitrin 
9 228 Ft/db/hó 5 127 Ft/db/hó 3 076 Ft/db/hó 

 

A JCDecaux az új utasvárók telepítésével és üzemeltetésével hozzájárul a színvonalasabb 

közlekedési közszolgáltatás nyújtásához, a lakosság közérzetének javításához, a szebb és 

tiszta megjelenésével a városképet javítja. A JCDecaux az utasvárók telepítésére és 

üzemeltetésére vonatkozó meghatározott szolgáltatások költségét az általa fizetendő 

közterület-használati díj mértékéig számla ellenében beszámítja az együttműködési 

megállapodás alapján.  

Az utasvárók a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a alapján 15 évre 

kerülnek kihelyezésre.  

 

Amennyiben egy utasváró funkciója forgalmi okokból, jogszabályváltozás miatt vagy 

egyéb okokból megszűnik, azt el kell bontani. A JCDecaux az önkormányzat által felajánlott 

új helyen másik utasvárót helyez el.  

 

Az együttműködési megállapodás tervezete és a cserével, valamint az új utasvárók 

kihelyezésével érintett helyszínekről készített lista és fényképek az előterjesztés 2. számú 

mellékletét képezik. 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2020. június 24. 

 

 

            

       Baranyi Krisztina s.k. 

            polgármester 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Szerződés 

2. számú melléklet: Együttműködési megállapodás, helyszínek, utasvárók leírása 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy tervezetként jóváhagyja …/2020. számú előterjesztés mellékletét képező, a JCDecaux 

Hungary Zrt-vel Budapest IX. kerület területén utasvárók kihelyezése cseréje és üzemeltetése 

tárgyban kötendő megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő:  2020. július 02. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

 

 

 

 


