
BAIASSA GYARMAT VÁRO S ÖN KORMANYZATA
POLGÁRMESIER ÉNrX

106/2021.(V.25.) h a t á r o z a t a
a Publimont Kft-vel utasvárók telepítésére és reklámhordozok elhelyezésére vonatkozo

szen dés létrehozásáróI

A katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításáróI szóló 2011. évi
CXXV|ll. tóruény 46. (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(1.29,) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesíeri jogkórómben eljárva, a
kóvetkez dóntést hozom:

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzata a határozat metléktetét képez szerz désteruezet szerinti
tartalommal szerz dést kíván kótni a Publimont Hirdetésszeruező Kft-vel (székhelye: 1022
Budapest, Tórókvész út 30/A., cégjegyzékszám: 01-09-062532, adószáma: 10253948-2-41,
képviseli: dr. Fecske Zoltán tlgyvezet ) utasvárók telepítésére és rektámhordozók elhelyezésére.

2.) Felkérem a jegyz t a sztjkséges intézkedések megtételére.

Határid :

Felelős:
2021 . május 15.
dr. Varga Andrea jegyz



SZERZŐPÉS TERVEZET

amely létrej tt egyrészr 1 BalassagJrarmat Város Önkorm ányzata (székhely: 2660
Balassagyartnat, Rákóczi |í 12. szám, ad száma: 15735272212, KSH száma: 157352728411-
321-12, bankszámlaszáma: 1040277I-00029684-00000007, képviseli: Csach Gábor
polgármester (a továbbiakban: Önkorm ányzat)

másrészr 1

a Publimont Hirdetésszervez Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Tcirokvész t 30lA.,
cégegyzékszátm: 01-09-062532, ad száma: 10253948-2-41, bankszámláját vezetó
pénzintézet: K&H Bank 10403 181-495 55356-48491002, képviseli: dr. Fecske Zo\tán
iigyvezet (a továbbiakban: Publimont) kozott.

I.ELÓZvpNrrpr

Felek rógzítik, hogy az Önkorm ányzat k<iztertiletein és/vagy kózigazgatási hatarén beltil
elhelyezked buszmegállókban kihelyezett utasv ár k áIlapotát k zcisen feltilvizs gáItak és az I.
sz. mellékletben megiel lt helyszíneken kihelyezett utasvárók cseréjét sziikségesnek tarlJák,
azok elhasznáI dásár a, val amint mtiszaki e l avult sá gar a tekintette 1 .

Felek azutasvar k cseréjér l és rij várók telepítéséróI az alábbiak szerint állapodnak meg:

II. A SZERZŐPÉS TARTALMI ELEMEI

1. A szerzódés tárwa
A Publimont kclztertil et használati hozzájárulás kiad ásat kérte . . . . . . napján Balassa gyarmat
Város Polgármesterének . . . ..hatérozata alapján azÖnkorm ányzatkózigazgatási
teriiletén lév , a szerzódés 1. sz. melléklete valamint a 2. sz. melléklete szerinti ingatlanokon
kijelcilt teriiletek Publimoífi éltali hasznáIaté toz az els fokri cinkormányzati hatósági jogkcir
gyakorlÓja a k zterí,ilet használati hozzé$árulást 15 éves határozott id tartamra megadja
Balassagyarrnat Varos Önkormányzata Képvisel -testtiletének a k áeriiletek rendjér 1 és
hasznáIatar l sz I I9l2011. (IV.29.) nkormányzati rendelete (a továbbiakban Ör.) alapján, a
szerzódés 1 . számri mellékletében megjelolt helyszínekre a 3. melléklete szerinti utasvaró vagy
utasváróval egybeépített Citylight formátumri eszk z, valamint tekintettel a beruházás
volumenére, és a citylight eszkciz nélkiil .vagy egyoldalas citylight eszkci zzel telepítésre kertil
utasvárókra, a 2. szátmu melléklet szerinti helyszínekre cinálló citylight (a továbbiakban
rekláme szkóz, eszk z) telepiiléskép védelmér 1 sz I jogszabáIyoknak megfelel elhelyezése
és tizemeltetése célj ából.

A jelen szerz dés szempontjából Citylight formátumti reklámeszkóznek min sril az olyan
kétoldalas (esetleg egyoldalas), zárt vitrin, melybe a nemzetkcizileg egységes ,,Citylight"
formátum (álló helyzetii, kcirtilbeliil 118 x 175 cm-es méretii,2m2|áthat feli.iletii, papír
alapu, vagy 72",t I90" képátl ju, szabványos t6:9 arányu, álló helyzetli digitális kijelz )
hirdetés ragas ás nélkiil elhelyezhet .

A helyszínek váItozása, esetlegesen rij helyszínekkel való kiegésziilése, a Felek e11e von atkoz
kcilcs n<is és egybehangz nyilatkozataalapjánautomatikusan magaután vonja aszerzí;dés 1.,
és a2. szálmu mellékletének módosulását.



Amennyiben teriiletfejlesztési, várospolitikai koncepció vagy egyéb okok miatt valamely
Citylight rekláme szkózt el kell bontani, a Felek rij helys zínt jelólnek ki, ahov á a Cityl,ight
reklámeszkóz áthelyezésre kertil. A felek rógzítik, hogy a helyszínmódosítások, illetve azuj
helyszínek felvétele nem igényli a jelen szerzódés módosítását, csupán az 1., és a 2. számu
mellékleten való átvezetését, amely oly módon torténik, hogy módosulás esetén a módosult 1.,

és a2. számúmellékletet az Önkorm ányzatírásban kozli a Publimonttal, a Publimont pedi g azt
írásban az Önkorrnányzat részére visszaigazol1a. Az így aktualizált l., és 2. szátmu melléklet
ktilon csatolás nélktil is a jelen szerz dés elválaszthatatlan mellékletétképezi.

A kihelyezett Citylight reklámeszkozok a Publimont kizétrólagos tulajdonát képezik, illetve
kizárólagos tulajdonában is maradnak a szerzí dés bármilyen okból tortén megszrinése,
megsztintetése esetén is.

2. A Publimont a teljesítés érdekében tett vállalásai:
2.1. A Publimont l. sz. mellékletében megjelolt helyszínekre sajat koltségén egységes utasvárót
(utasváró pavilont) telepít Citylight reklámeszkózókkel, illetve a2. számir melléklet szerinti
helyszínekre onálló Citylight reklámeszkózt telepít, legkés bb 2021. szeptember 30. napjáig.
A telepítend utasváró látvánYervét és mtiszaki leírását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A telepítéshez sziikséges terveztetések, engedélyek beszerzése és koltsége, valamint az
utasváró tényleges telepítése és beszerzése Publimont kotelezettsége, ehhez az Önko rmányzat
minden lehetséges segítséget megad. A pontos mtiszaki paramétereket, titemtervet és
kivitelezési megoldásokat a felek el zetesen egyezíetik a konkrét helyszínek vonatkozásában.
Az utasváró telepítés megkezdése el tt a Publimont saját koltségén az 1. sz. mellékletben
megjelolt helyszíneken az Önkormányzat tulajdonátképez várókat szakszeriien elbontja, és
az elbontott várókat az Önkormányzat áttal megjelolt telephelyre száIlítja.

A megvilágított eszkozok elektromos megtérylálásának koltsége a Publimont-ot terheli,
beleértve a terveztetést, engedélyezést és kivitelezést. A villamos energia dia, a
világítóberendezés kiépítésének, i.izemeltetésének és karbantartásának koltségei a Publimont-
ot terhelik.

2.2. A Publimont az arta alkalmas utasvárókba utasvárónként maximum2 db kétoldalas és 2
db egyoldalas Citylight reklámeszkózt telepít és a feltileteit reklámtevékenység céljából
hasznosítja.

2.3. A Publimont a szerzódés id tartama a|att biztosítja az áItala kihelyezett utasvárók
utazokózonség áItali rendeltetésszerti, céljának megfelel használatra alkalmas állapotat. A
rendeltetésszerti hasznáIathoz szukséges tisztítási, karbantartási munkákat sztikség szerinti
rendszerességgel, de legalább 3 havonta elvégzi, melyek részletezve az alábbiak:

Tisztítás amely magába foglalja az engedély nélktil kihelyezett reklám vagy felirat, valamint
egyéb szenn>rez dés - például graffiti - eltávolítását; a várók tetejét igény szerint tisztítását.

Karbantartás, amely magába foglalja a várók tivegeinek cseréjét, til kék cseréjét, felrijítását,
pótlását és a Citylight vitrinek világításának karbantarlásat. Az utasvárók karbantartása nem
vonatkozlk a rendszeres vandalizmus kovetkezményeinek helyrehozataláta, ezért Publimont az
iivegtorések pótlását utasvárónként évi 1 alkalommal biztosítja a jelen szerzódésben foglalt
e 1 l en s z o l gáltatás ért.

-

-



Balesetveszélyes állapot esetén a tudomásárajutást kovet en azonna|, de legkés bb 48 óran
beltil elharítja a problémát, a sérí,ilt utasvárót - sztikség esetén - ugyanezefl id n beliil
eltávolítja, és lehet ségeit 1 fíigg en legfeljebb 30 naptári nap alatt pótolja.

Amennyiben a Publimont a balesetveszélyt elharítási kotelezettségének 48 &ánbeltil nem tesz
eleget az Önkormányzatjogosult azt a Publimont egyidejti értesítése mellett, a Publimont
k<iltségére maga elhárítani. Amennyiben az Önkorm ányzat az értesítést elmul asztja, a
Publimont-tal szemben koltségigénnyel nem léphet fel.

2.4. Publimont koteles minden reklámberendezesén felttinteti a cég nevét és telefonos
elérhet ségét, mely alapjanpl. a rongálás bejelenthet .

2.5. A Publimont az áItalahasznáIt teriiletet harmadik szeméIy részére nem engedheti étt, de
lehet sége van a hasznáIathoz k zremtikod ket igénybe venni. A jelen pontban foglaltak
értelemszerllen nem érintik a Publimont azon jogát, hogy a Citylight reklámeszkcizciket
valamint az utasvén kat reklámcélból hasznosítsa (az azokban tortén reklámkihelyezésre
harmadik személyekkel szerzódést kosson).

2.6. Az utasvárók, valamint az azokban kihelyezett reklámeszk zok a Publimont
kizar lagos tulajdonát képezik, illetve kizár lagos tulajdonában is maradnak a szerzódés
bármilyen okból t rtén megsziínése, megsziintetése esetén is.

2.7. Amennyiben a szerzódés hatályossága aIatt valamelyik utasváró felépítménye olyan
mértékben megsériil, hogy javíthatatlanná válik, azt a Publimont a koltségek viselése mellett
rij utasváróra cseréli.

3. Az Önkormán:rzat szerz(jdés ídeje alatti váIIaIásaí
3.1. Az Önkormányzat az l. sz. mellékletben lév helyszíneken harmadik frl tulajdonában
lév vár kat az lrtasvfu k telepítése megkezdésének napjáig az érintett felekkel elbontatja, és
a teriiletet utasváró telepítésre alkalmas állapotban a Publim ont részére átadja.
Az utasvárók telepítési munkáinak idejére az Önkormányzat a munkák elvégzéséhez
elengedhetetlentil sztikséges teríiletet ingyenesen a Publimont rendelkezésére bocsájtja, illetve
hozzájáru| az esetlegesen sztikséges ideiglenes forgalomtechnikai korlátozásokh oz, kózteríilet
felbontásához, melyhez a sztikséges engedélyeket (p1. kciztertilet használat stb.) Publimont
beszerzi.
3.2. Az utasvarókban elhelyezett Citylight reklámeszkciz k világításé toz sziikséges
elektromos bekotés t rténhet k zvilágításiháI zatra csatlakozva, ez esetben az Önkorményzat
tulaj don o si hozzáj arulását adJ a.

3.3. Az Önkormányzat kcitelezettséget vállal arta) hogy a szerz dés hatálya alatt tartózkodik
minden olyan tevékenységt l, amely a Citylight berendezéseken elhelyezett reklám
láthat ságát, illetve a reklám fizíkai áIlagát és reklámértékét veszélyezteti.



3.4. Az Önkormányzat kcitelezettséget vátlal arra, hogy a jelen szerz(5dés teljes tartarna alatt
biztosítja a Publimont számára az utasvárók kcizvetlen kornyezetében minimálisan sziikséges
k zteriilet használatát annak érdekében, hogy a Publimont az utasvárókat, valamint Citylight
reklámeszkcizciket,izemeltetni, cserélni, kijavítani és karbantartani tudja.

3.5. Amennyiben a jelen szerzódés targyátképez eszk<izcik elhelyezésére szolgái kozteríilet
tulajdonjoga vagy kezel i joga harmadik fél szátmáta átadásra keríil, tqy a, Önkormányzat
vállalja, hogy artajelen szerzódésben váIIaIt kcitelezettségek terhével adlaát.

3.6. Amennyiben az Önkormányzat további utasvárókat kíván a jelen szerzódés,id tartama
alatt felrijíttatni, kicseréltetni vagy kihelyeztetni, így arra vonatkozóan koteles ajánlatot kérni
a Publimonttól.

3 .7 . Az Önkorm ányzat a jelen szerzódés a\áírásával az utasvárók és a Citylight
reklámeszkozok telepítéséhez, tizemeltetéséhez sztikséges kozteriilet-használati engedély,
kozirti és telepiilésképi hozzájárulást megadja, a jelen szerzódés id tartamára.

III. FIZETÉ S I FEL TÉTELEK

1. Az utasvárók és Citylight reklámeszkozok telepítésére/hasznáIaténa az Önkormányzat
Képvisel -testtiletének koztertiletek rendetrtetést 1 eltér hasznáIatának szabályair l sz I

I9l201 1. (IV.29.) onkorményzati rendeletében (továbbiakban: Ör.) meghatérozott használati
díj vállalása és megftzetése mellett kertilhet sor.

2. A Felek rógzítlk, hogy a, Ör. a|apján a Publimont-ot a jelen szerzódés alapján terhel
kozteri.ilet-hasznáIati díj mértéke a díjovezetek és reklámfeli.iletek mérete figyelembevételével,
a jelen szerzódés aláírásának id pontjában mindosszesen ... . ".Ft + Ár'anró. A díj az
1., és a 2. sz. melléklet folyamatos változása és kovetkeztében annak megfelel en, azaz a
Citylight feltiletek darabszámáhozigazodoan valamint az Ór. szabáIyai szerint módosul.
Amennyiben a Citylight feltiletek darubszáma olyan id pontban módosul, hogy akóztertilet-
hasznáIati díj csak tort hónapra vonatkozoan jár az Önkorm ányzatnak a Felek az adotthónapra
vonatkozó koztertilet-hasznáIati d1aí a hasznáIattal érintett napok számával arányosan
számolják el.

3. A Felek rógzítlk, hogy a jelen szerzódésben rógzített díjak kizarolag a vonatkozó
onkormányzatí rendeleti szabályozás módosításának eredményeként, legfeljebb a rendeletben
rógzített emeléssel atányos mértékben emelhet ek ffi g, azzal, hogy l}oÁ-ot meghaladó
díjemelés esetén a Publimont jogosult a jelen szerz dést díjemelésre tortén hivatkozással

- 30 (har:rninc) napos felmondási id kozbeiktatásáva| írásban felmondani.

4. Az Önkorményzat kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerzódés a!áírását kovet en harmadik
féllel nem kot olyan és nem hosszabbít meg olyan meglév szerzódést, amely a felek jelen

szerzódésben vállalt kotelezettségeire, illetve egymás jogaira kihatna - így ki,ilonosen, de
nem kizárolagosan - a CítyLight reklámberendezések után ftzetend kozteri.ilet haszn á|ati dtlat,
illetve ezen eszkozok telepítéséért és iizemeltetéséért a fenti pontokban meghatározotí
ellenszolgáltatást érintené.

-

-



Iv. A szqp.zőpÉs nóreRTAMA

Jelen szerzódés a Felek általi aláírását kovet napon lép hatályba és az aláirást kovet 15 éves
határ ozott idólartamí aj on l étre.

A szerzódés megszrinésekor a Publimont áItaI telepített utasvárók és Citylight berendezések a
Publimont tulaj donában maradnak.

V. ELŐHASZNÁLaTI JoG

Az Önkorményzat kijelenti és szavatolja, hogy jelen szerzódés aláírását kovetóen az
Önkormányzatkózigazgatási határán beliil a jelen szerzícdés hatálya alatt el használatijogot
biztosít a Jelen szerzi5déstárgyátképezó eszkozok és formátum reklámfeltiletek kihelyezése
és iizemeltetése tekintetében a Publimont részére. Az Önkormányzat vállalja, hogy írásban,
el zetesen tájékoztatla a Publimontot an l, ha harmadik személy az Önkorm ényzat
kózigazgatási batárán beltil a jelen szerzódés hatálya alatt a szeruódés targyát képezó
eszkózóket és formátumri reklámfelriletet kíván kihelyezni vagy tizemeltetni.

Az Önkormányzatjelen szerzódés aláírását kovet en nem kot harmadik személlyel szerzódést
az adott koztertiletre, amennyiben Publimont a jelen szeruódésben rógzített feltételek mellett
élni kíván a fenti jogával a jelen szerzódés tárgyát képez eszkozok és formátumir
reklámfeltiletek kihelyezése vagy r,izemeltetése céljából. Felek figzítlk, hogy a Publimont
koteles az erue vonatkoz írásbeli felhívás kézhezvételétól számított 15 munkanapon beltil
nyilatkozni az el hasznáIatijog vonatkozásáhan. A határid elmulasztása esetén a Publimont
az eI hasznáIatij og gyak orlására nem j ogosult.
Amennyiben a Publimont rigy nyilatkozlk, hogy élni kíván el használati jogával al<kor az
Önkormányzattal 30 napon beliil szerzí5dést kell kotnie.

A jelen szerzódés szempontjából eszkoznek (utasvárónak) min stil a kozforgalmri
személy szállítási szolgáltatás igénybevétele érdekébe n az utasok várakozására szol gál fiilke.

vI. ÁTt-ÁrrnrósÁc

A Publimont kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóI 201 1 . évi CXCU. torvény 3. (1) bek.
b) pgntja szerinti átlathat szervezet és err 1írásbeli nyilatkozatottesz.
Az Önkorrnányzatkárta\anítás nélktil és azonnatihatállyal jogosult a szerz dést felmondani,
ha a Publimont a szerzódés megkotését kovet en beállott koriilmény folyán már nem min stil
xláthat szeívezetnek.

VII. SZEF.ZÓOÉ S MEGSZŰIXÉSP

Jelen szerz dés a határozott id tartam lejártakor sz nik meg. A határozott idótartamlejárta
el tt a Felek indokolt esetben, azonnal hatáIlyal felmondhatják a szerz dést, ha a valamelyik
féI a szerz désb 1 ered kotelezettségeit felszólítás ellenére, ismételten megszegi, illetve ha a
vonatko z , jelen szerzódést is érint jogszabályok megvált ozásanem tesztlehet vé a szerzódés
teljesítését.

AzonnalihatáIYu felmondás esetén a Publimontnak 1 80 nap á1l rendelkezésér e az utasvárók és
CitYlight berendezések elbontására (ezen id szakra a jogellenes használathoz kapcsolódó
szankció nem állapítható meg).



Önkormányzatnak jogában átI a jelen szerzódést azonnali hatállyal fuásban, indoklással
felmondani, ha a Publimont ellen joger s felszámolási vagy fizetésképtelenség miatti eljárást
indítanak.

UII. KAPCSOLATTARTÁS

Felek rógzítlk, hogy a jelen szerzódés vonatkozásában az aléhbi kapcsolattartásra jogosult
személyeket j elolik ki :

Önko rm ány zat r észér óI:
név: Huszár Péter
telefon : +3 6 20 5 5 5 9 9 49; e-mai 1 : huszarpe ter @b alas sagyannat. hu
A Publimont Kft. részéról
név: Pintér LászI mriszaki igazgat
telefon: +36 I l 4B8-8440; e-mail: laszlo.pinter@publimont.hu

IX. EGYÉB REND ELKEZÉ SPr

1. Jelen szerzódést aláíró személyek kijelentik, hogy jelen szeruódés megkotéséhez sztikséges
minden torvényes felhatalmazás és a sztikséges képviseleti jog birtokában vannak.

2. Jelen szerz désben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Torvénykonyvr 1 szóló 2013.
évi V. torvény, Balassagyarmat Város Önkormányzata Képvisel -testtiletének akózteríiletek
rendeltetést 1 eltér hasznáIatának szabá|yair I szóló, 1912011. (IV.29.) onkormányzati
rendelete, valamint az egyéb vonatko z jogszabályok rendelke zései az irányadóak.

Felek jelen szerzódést átolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyez t
helybenh agy Iag aláírták.

Balassag y armat, 202l. marcius Budapest, 2021 . március
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B alas sag y armat Váro s Önkorm ányzata
nevében:

Csach Gábor
polgármester

Dr. Varga Andrea
jegyzó

Publimont Hirdetés szerv ezó Kft .
nevében:

dr. Fecske Zoltán
tigyvezet

szikora péter
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1. számri melléklet

BALASSAGYARMAT utasvá r 2O2l
kód megá!lóhely UV típus cL

feli.ilet
cL

típus
L BGY-01 nÉtvrzÉR u. 21. /kifelé PUV-1/2 N 0

2 BGY-02 uÉtvrzÉR u. 26. /befelé PUv-2l2 H L Eo
3 BGY-03 BATTHYÁNY U. 9. /kifelé PUV-1/2 N 0

4 BGY-04 BATTHYÁNY U .28. /befe|é PUv-1,12 o 2 Ko
5 BGY-05 BATTHYÁNY U . 47. PUV-2 '^ N 0

6 BGY-06 HoRvÁTH E. ÚT - vÁnrínor Úln PUV-2/2 N 0

7 BGY_07 uÁnrínoK úTJA 72B. /KIFELÉ PUv-1,12 o 2 Ko
8 BGY_08 vÁnrínoK úTJA 67. PUv-Llz o 2 Ko
9 BGY-09 NyíRJEsl úT 34. |BEFELÉ PUV-2/3 H t Eo

10 BGY-10 NyÍRJESl úT 13-MAL szEMBEN PUV-]. , o 2 Ko
Lt BGY- 1 1 szűGyt úr - MAJus ].. úTt röRronc /KlFELÉ PUV-1 '^ o 2 Ko
L2 BGY-12 szűGyl úr - MÁus 1. úrl rönFoRG /BEFELÉ PUV-1/3 o 2 Ko
13 BGY-13 szűGyl úr - voLÁN TELEp /KtFELÉ PUV-1/3 o 2 Ko
1,4 BGY-1_4 szűGyl úr - voLÁN TELEp /BEFELÉ PUV-1/3 o 2 Ko
15 BGY-1-5 LEININGEN r. Úr 30/^ PUV-2/2 N 0
L6 BGY-16 LElNlNGEN K. úT /poSTA EL TT PUV-1/3 o 2 Ko
L7 BGY-17 KoSSuTH l. úr +g. PUV-3/2 H L Eo
1-8 BGY_18 KoSSuTH I_. úr - zlcHy U. PUV-3/3 H L Eo
19 BGY-1_9 nÁróczl úr ssg. PUV-1/3 o 2 Ko
20 BGY-20 RAKoCZ| UT 98. PUV-1 '? o 2 Ko
21, BGY-21 nÁróczl úT LI7. PUV-1/3 o 2 Ko
22 BGY-22 nÁróczt úr - rónHÁz PUV-1/3 o 2 Ko
23 BGY-23 nÁróczl úr - zAL szEMBEN PUv-1,/4 o 2 Ko
24 BGY-24 ARANv lÁttos u. 1. PUV-1/3 o 2 Ko
25 BGY_25 vEREss pÁltvÉ u. sr. PUV-1 ', o 2 Ko
26 BGY-26 vEREss pÁlttÉ u. so. PUV-1/2 N 0
27 BGY-27 vruUs 1. úr - IsKoLA rl rr PUV-1/3 o 2 Ko



2. számri melléklet

Ba l assagya rm at cityl ig ht 2O2l

kód clm CL típus CL felí,ilet

L BC-ol Hunyadi t-Piacbejárat Ko 2

2 BC_02 lpolyparti t - Uszoda Ko 2

3 BC-03 Mikszáth Kálmán u. Spar Ko 2

4 Bc-04 Rákóczi fejedelem u. 24. - Posta Ko 2

5 BC-05 Szabó L. u. - Polgármesteri Hivatal parkoló Ko 2

6 BC-06 lpolyjáró u. - Busz PU Ko 2

7 Bc-07 Madách lmre u. - Polgármesteri Hivatal parkoló Ko 2

8 Bc-08 Rákóczl fejedelem t - Hunyadi u. /korforgalom Ko 2

9 BC-09 Mikszáth Kálmán U. 19. Ko 2

1C Bc-!o Rákóczi fejedelem rit CBA Ko 2

'-

tt

-



3. számri melléklet

A telepítend utasváró látvánvterve és mííszaki leírása

PUV-7 változat

három oldalról védelmet ny jtó alapmodell



PUV-2 változat

keskeny tet vel, oldalfal néIktjI, kifejezetten sz k peronokra tervezve

\!7

-



PUV-3 változat

széles tet vel, oldaIfalak nélktil a jobb megkozelíthet ség miatt



Műszaki adatok

Típus PUV-I, PUV-2 és PUV-3 (Publimont utasváró típus)

Méret PUV-I, PUV-3 (3 hátfal modul esetén):420x160x260 cm

PUV-2 (3 hátfal modul esetén): 420x1O(X260 cm

Felületkezelés horganyzott és szinterezett acélszerkezet

Szín RAL 7016 (antracit gray),

Pad ülőfelület gyalult és pácolt borovi feny6

Citylight elektromos fogyasztás 40W LED

\l
Alapcsonk: oszlop-gerendánként 1db, méretezett Vasbeton alapba helyezett, a tartószerkezet
talajhoz rögzítését szolgáló konzolos horganyzott és szinterezett acélszerkezet.

Oszlop-gerenda (,,bitó"): horganyzott és szinterezett zártszelvényú függőleges oszlopok, a kis

lejtésű tető síkjában pedig az ezekhez hegesztett zártszelvényű gerendák.

Homlok gerenda (,,fésű"}: a bitók és az egész váró összetartását szolgáló, elöl végig futó
zártszelvényű, horganyzott és szinterezett szerkezeti elem.

Vízelvezető rendszer: a hátsó oldalon végig futó, egyedileg hajlított, horganyzott és
szinterezett szerkezeti elem (,,esócsatorna"), melyb6l a víz legalább két helyen, horganyzott
és szinterezett, függőleges acélcsővel vezetendő le, a 

"bitók" 
oszlopai mellé rejtett módon.

Pad: egyedileg hajlított, padtartó konzolok hegeszthetők fel a közbenső ,,bitók" oszlopaira.
Ülőfelület: gyalult / felületkezelt fa

Leszorító profilok: alumínium sínek, melyekkel az üvegtáblák az acélszerkezethez (bitókhoz) V
rögzítendők, úgy, hogy mind a négy oldalukon feltámaszkodnak.

Citylight: PUV-1 típus esetén a váró hossztengelyére merőlegesen, a bal szélső bitóra
hegesztett konzolos szerkezetre, PUV-2 és PUV-3 várók esetén a jobb szélső hátfalüveg
helyére szerelt reklámvitrin

Segédalkatrészek: az üvegek rögzítésére szolgá|ó alátétek, szorító elemelg tömítések és a
hozzájuk tartozó kötőelemek.
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