
16/2013. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról szóló 19/2005. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a mozgóképekről szóló 2004. évi 
II. törvény 37. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. §. 

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról 
szóló 19/2005. (IX. 21) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő 
alcímmel és 11/A – 11/B §-sal egészül ki: 

„A közterület filmforgatási célú használata 
11/A. §. 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történő közterület – használat vonatkozásában a Rendelet szabályait az e 
szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv.-ben és 
annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése 
az irányadó.  

(4) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 30 
napot. Vasár-és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. 

(5) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00 – 21.00 óra közötti időtartamra 
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam engedélyezhető. 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(7) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó köteles a használat 
teljes időtartama alatt a használt közterület tisztán és rendben tartásáról gondoskodni. 

(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását 
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli 
természeti események elhárítását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület 
használatot biztosítani kell. 



(9) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a 
közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes 
közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági 
szerződéstől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem 
fizette meg. 

(10) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránti kérelmet 
nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez. Amennyiben az 
adott közterületre vonatkozóan már érvényes közterület-használati szerződés van, a 
közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni. 

11/B. §. 

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: 

1. forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap 
2. technikai kiszolgálás és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap. 

(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól az Mgtv. szerinti közérdekű célokat szolgáló film 
forgatása, valamint a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film 
forgatása. „ 

  

2. §. 

Ez a rendelet 2013. július 19-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

  

Cserszegtomaj, 2013. július 17. 

  

                                                            Bartha Gábor  sk.       Berta Sándorné sk. 
                                                            polgármester                    jegyző 

  

Kihirdetve: Cserszegtomaj, 2013. július 18. 

  

                                                                                    Berta Sándorné sk. 
                                                                                         jegyző 

 


