
Létavértes Város Önkormányzata Képviselőtestületének

13/2013. (X.01.) Ör. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről

Létavértes  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  Magyarország  Alaptörvényes  32.
cikk(2) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §. (5) bekezdésében és a
37.  §.  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  tulajdonában  áló
közterületek  filmforgatási  célú  használatával  kapcsolatos  egyes  feltételekről  az  alábbiakat
rendeli el. 

I.

A rendelet hatálya

1. §.

(1) E  rendelet  tárgyi  hatálya  Létavértes  Város  közigazgatási  területén  található
valamennyi közterületre kiterjed. E rendelet alkalmazása szempontjából  közterület a
Létavértes  Város  Önkormányzatának  tulajdonban  álló  az  ingatlan-nyilvántartás
helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet is. 

(2) E rendelet személyi  hatálya az (1) bekezdés szerinti közterületet filmforgatási célra
használó  természetes  és  jogi  személyekre,  jogi  személyiség  nélküli  szervezetekre
terjed ki. 

II. 

A közterület filmforgatási célú használata

2. §.

(1) A  közterület  rendeltetésének  megfelelő  célra,  mások  használati  célú  jogát  nem
csorbítva – a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja. 

(2) (2) Rendeltetéstől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy
annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a filmforgatási
célú igénybevétellel akadályozza

3. §.

(1) A közterület filmforgatási célú használatára a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és
a  filmforgatási  célú  használatot  kérelmező  között  létrejött  és  Létavértes  Város
Önkormányzatának  Képviselőtestülete  által  jóváhagyott  hatósági  szerződés  alapján
kerülhet sor. 



(2) A  települési  önkormányzatok  tulajdonában  álló  közterület  filmforgatási  célú
használatához kapcsolódó szabályokat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34-
35.  §-a,  a  települési  önkormányzat  tulajdonában  álló  közterület  filmforgatási  célú
használatához  kapcsolódó  részletes  szabályokról  szóló  205/2013.  (VI.14.)
kormányrendelet, valamint e rendelet tartalmazza. 

(3) Nem kell  a  közterület  filmforgatási  célú  használatát  kérelmezni,  ha a  közterületen
kizárólag kézi hordozású eszközökkel történik a filmforgatás, a forgatás időtartama a
30  percet  nem  haladja  meg  és  a  filmforgatás  nem  akadályozza  a  közterület
rendeltetésszerű használatát. 

4. §.
A filmforgatás  céljából  történő  közterület-használat  során  a  használó  az  alábbi  egyéb
feltételeket köteles betartani: 

a.)  a  használat  teles  időtartama  alatt  köteles  a  használt  közterület  tisztán  és  rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni. 

b.)  a zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 

22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,

a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani,  az  esetlegesen  okozott  környezetszennyezést  megszüntetni,  a  területet
kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

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

amely  indokolt  esetben  legfeljebb  két  alkalommal,  alkalmanként  10  nap
időtartammal meghosszabbítható. 

(2)   A forgatást  akadályozó,  de a  kérelmezőnek  nem felróható,  valamint  a  rendkívüli
természeti  események  esetén  a  közterület-használatot  olyan  időtartamra  kell
meghosszabbítani,  ameddig   a  filmforgatási  célú  közterület  igénybevétel
akadályozva  volt.  A  közterület  filmforgatási  célú  használatát  ilyen  esetekben  az
akadály  elhárulása  után,  továbbá  a  rendkívüli  természeti  esemény  után  a
kárelhárítást  és  helyreállítást  követően,  legfeljebb 10 napon belül  újra  biztosítani
kell. 

III. 

A közterület filmforgatási célú használatának díja

6. §.

(1) Az  önkormányzat  a  tulajdonában  álló  közterület  filmforgatási  célú  használatát  a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény – igénybevétel iránti kérelem időpontjában



hatályos  – 3.  számú mellékletében meghatározott  legmagasabb  díj  alapulvételével
számított közterület-használati díj ellenében biztosítja. 

(2) A hatósági szerződésben rögzített közterület-használati díjat, a jóváhagyott hatósági
szerződés  aláírásától  számított  3  napon  belül,  de  a  közterület  igénybevételét
megelőzően  kell  befizetni  egy  összegben  Létavértes  Városi  Önkormányzat
számlájára. 

IV. 

Záró rendelkezések

7. §.
8.

(1) E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba. 
(2) Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterület filmforgatási célú

használatára  vonatkozó hatósági  szerződés  jóváhagyásával  kapcsolatos  hatáskörét  –
ideértve az eljárás lefolytatásának jogát, a jóváhagyás megadásának és a jóváhagyás
megtagadásának jogát is – a polgármesterre ruházza. 

Létavértes, 2013-09-26

Bertóthyné Csige Tünde Menyhárt Károly 

Jegyző   polgármester 


