
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2016.(X.3.) önkormányzati rendelete  

a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 

3/2009.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény 37. § (4), (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 

3/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2/A-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

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

célú közterület használat vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(2) A Képviselő-testület a közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági 

szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.  

 

(3) A polgármester a közterület filmforgatás célú használatára vonatkozó hatósági szerződést 

abban az esetben hagyja jóvá, ha a kérelmező a hatósági szerződésben vállalja: 

a) az eredeti állapot helyreállítását, 

b) a keletkezett hulladék elszállítását, 

c) a filmforgatással érintett személyek tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatban, 

d) az esetleges forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztató megjelentetését, 

e) a filmforgatással összefüggésben keletkezett károk megtérítését, 

f) a filmforgatással érintett ingatlanokon a közlekedés zavartalan biztosítását. 

 

(4) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását abban az esetben, ha  a kérelmezőnek 

közterület-használati díjhátraléka áll fenn, vagy a kérelem benyújtását megelőzően jogellenes 

közterület használata volt. 

 

(5) A közterület filmforgatási célú használata nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, 

amely indokolt esetben egyszer meghosszabbítható. 

 

(6) A közterület-használat elsősorban munkanapokon történhet 7 és 22 óra között. Indokolt 

esetben hétvégén is engedélyezhető filmforgatás, illetve a minimálisan szükségszerű 

időtartamra egyedi engedély alapján éjszakai filmforgatás végezhető. 

 

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

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 

meghosszabbítani és a közterület használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 

akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény tekintetében az akadály elhárulása 

után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 3 

napon belül kell biztosítani. 

 



(8) A Képviselő-testület a közterület filmforgatás célú használatának díját a 3. mellékletben 

foglaltak szerint állapítja meg. 

(9) A közterület használat díjának megfizetése alól mentesül a kérelmező a közérdekű célokat 

szolgáló filmalkotás forgatása esetén. Közérdekű célokat szolgálnak az oktatási, a 

tudományos, kulturális és ismeretterjesztő filmalkotások. 

(10) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Mktv. és a települési önkormányzat 

tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes 

szabályokról szóló 205/2013.(VI.14.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Gelencsérné Tolnai Klára                 dr. Girst Julianna 

                    polgármester                                                                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 9/2016.(X.3.) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 3/2009.(III.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A közterület-használat díjai 

 

1. Rendezvény, búcsú esetén helyfoglalási díj üzletenként:   

 

6 m2-ig  500 Ft 

6-12 m2-ig  1000 Ft 

12-20 m2-ig  2000 Ft 

20 m2 felett  3000 Ft 

 

2. Használat jellege szerint: 

 

a. árusításra alkalmas fülke elhelyezése:  1000 Ft/m2/hó 

b. teher, mezőgazdasági és különleges  

                        gépjárművek parkolása, tárolása:  100 Ft/m2/hó 

c. önálló hirdető berendezés elhelyezése: 3000 Ft/m2/év 

d. építési munkával kapcsolatos törmelék 

                        tárolása:  200 Ft/m2/hó 

e. alkalmi árusítás: 1000 Ft/nap  

f. mozgóárusítás( folyamatos)   1000 Ft/nap 

g. mozgóárusítás (autóbuszos )  1000 Ft/nap 

h. mutatványos tevékenység:  200 Ft/m2/nap 

i. cirkusz:  50 Ft/m2nap 

 

 

 

 

 

 



3. Filmforgatási célú közterület használatának díja 

 

  

 

 

Közterület 

besorolás 

forgatási 

terület 

 

technikai 

terület 

stáb-

parkolási 

terület 

kiürítési 

terület 

forgalom-

technikai 

biztonsági 

terület 

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

1. a község 

díszburkolatos 

vagy turisztikailag 

kiemelt központi 

területei (Templom 

tér, Fő utca 24-

Paksi u. 19.) 

Dunapart, 

közparkok 

400 200 200 200 20 

2. a község nem 

díszburkolatos 

vagy nem 

turisztikailag 

kiemelt központi 

területei (az 1. 

pontban nem 

szereplő területek) 

200 150 100 100 10 

 

Megjegyzés: 

A díjak nettó összegben értendők. 

Ahol a mellékletben a közterület-használati díj évhez, vagy hónaphoz kötött, ott a 

díjfizetés időszaka 1 év, illetve 1 hónap lehet.  

 

A díj az esetleges áramköltséget nem foglalja magában.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


