
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.28.) 

önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület 

használatának díjairól szóló 10/2008. (VI. 25.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

143. § (4) bekezdés d) pontjában és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

§ 

A közterület használatáról és a közterület használatának díjairól szóló 10/2008. (VI. 25.) Ör. 

sz.  rendelet  az alábbi 12/A. §-al egészül ki: 

 

„Filmforgatás célú közterület-használat 

 

(1) A  mozgóképről  szóló  2004. évi II.  törvény (a továbbiakban:  Mktv.)  szerinti  

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használatot (a továbbiakban: filmforgatás 

célú közterület-használat) az e szakaszban foglalt eltérésekkel  kell alkalmazni. 

(2) A  filmforgatás  célú  közterület-használattal  összefüggő, Mktv.-ben   meghatározott 

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(3) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú 

használatának díját az 3. számú melléklet szerinti díjtételek alapján állapítja meg. 

(4) Mentes a közterület-használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása, 

d) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, 

e) oktatási, tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása 

f) közösségi célú filmforgatás. 

(5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot. 

(6) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető.  

A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 

meghosszabbítani, valamint a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 

akadályozott volt.  

(8) A közterület-használatot a (7) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után 

azonnal,  természeti  esemény esetén az  esetleges  kárelhárítást és helyreállítást követően újra 

biztosítani kell. 

(9) A település központjában a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai 

kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. 

(10) A filmforgatás során a szomszédos  lakó ingatlanok  gyalogos  vagy  gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.” 

 

2.§ 

A közterület használatáról és a közterület használatának díjairól szóló 10/2008. (VI. 25.) Ör. 
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sz.  rendelet  az alábbi 3. sz. melléklettel egészül ki: 

 

„3. számú melléklet a 10/2008. (VI. 25.) Ör. sz. rendelethez 

 

1.) A település központjában  vagy  díszburkolattal ellátott területen fizetendő térítési díj: 

 

a.) Forgatási helyszín:   400 Ft/m2/nap 

b.) Technikai kiszolgálás:   200 Ft/m2/nap 

c.) Stáb parkolás:      150 Ft/m2/nap 

                                                                                                 

2.) A település közterületén, vagy  díszburkolattal el nem látott területen fizetendő térítési díj: 

 

a.) Forgatási helyszín:   200 Ft/m2/nap 

b.) Technikai kiszolgálás:   150 Ft/m2/nap 

c.) Stáb parkolás:      100 Ft/m2/nap 

 

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás 

fogalmak vonatkozásában a 2004 évi II. törvény 3. számú mellékletében meghatározott 

fogalom meghatározásokat kell alkalmazni.” 
 

3.§ 

A közterület használatáról és a közterület használatának díjairól szóló 10/2008. (VI. 25.) Ör. 

sz. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(1) Aki a közterületet a jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérően, a 

jogszabályban előírt engedély, hozzájárulás vagy megállapodás nélkül, illetve attól eltérő 

módon vagy azt meghaladó mértékben használja - a közösségi együttélés alapvető 

szabályainak elmulasztása miatt - százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal 

sújtható.  

(2) A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díj fizetési, illetve 

helyreállítási kötelezettség alól.” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Baks, 2013. augusztus 28. 

 

Búza Zsolt s.k. 

polgármester 

dr. Barcsi Judit s.k. 

mb. jegyző 

        

Záradék:  

A rendelet kihirdetése: 2013. augusztus 29. 

A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2013. szeptember 13. 

 

         dr. Barcsi Judit 

              mb. jegyző 
 

 


