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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a), e) pontjában, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1.Rendelet hatásköre, díja és kedvezmények 
 

1.§ (1) A képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használatra (a 
továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozó hatósági szerződés 
jóváhagyásának, valamint az eljárásra vonatkozó valamennyi hatáskörét a 
polgármesterre ruházza át. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási 
célú használatának díját a Mgtv. 3. melléklet 5. pontja alapján állapítja meg. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól mentesség nem adható. 
 
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 

adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az 
ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 

 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott közterület-használati díjkedvezmény mértéke 

maximum 50 % lehet. 
 
(6) Idegenforgalom fellendítését célzó, település turisztikai vonzerejét bemutató 

filmforgatás esetén 50 % díjkedvezményt kell biztosítani. 
 

2.Használat időtartama 
 

2.§(1) A filmforgatás célú közterület-használat időtartama a 30 napot nem haladhatja meg. 

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

(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 
akadályozott volt. 



(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárítása 
után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást 
követően újra biztosítani kell. 

3.Eljárási szabályok 

3.§ (1) Az Mgtv. 35.§ (1) bekezdése szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható 
jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági 
szerződésben: 
a)az eredeti állapot helyreállítását, 

b)az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán 
tartását, 

c)a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d)a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások előzetes tájékoztatását a 
filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról (időpont, időtartam, helyszín, 
filmfogatás témája), 

e)az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, 

f)a filmforgatás miatti, vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, 
beleértve a harmadik fél által az önkormányzat felé érvényesített kárt is, 

g)a filmforgatással érintett ingatlanok gyalogos és gépjárművel történő 
megközelítésének folyamatos biztosítását. 

(2)  Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 
vonatkozóan másnak érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-
használat jóváhagyását meg kell tagadni. 

(3)  Amennyiben a filmforgatáshoz szakhatósági engedély szükséges, annak beszerzése a 
kérelmező feladata. 

(4)  A közterület-használó a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a 
közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. 

 
 

4.Záró rendelkezések 
 

4.§ (1) Ez a rendelet 2019. február 01-én lép hatályba. 

Kenderes, 2019. január 21. 

 

 

(:Pádár Lászlóné:)        (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester         jegyző 
 
 



Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján  2019. év I. .hó 22. napján. 
 
 
 
         Dr. Gaszparjan Karen  
          jegyző 
 
 


