Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013.(IX.11.)
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatának
feltételeiről
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi
II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Sátoraljaújhely Város közigazgatási területén lévő önkormányzati
tulajdonban lévő közterületekre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) közterület: közhasználatra szolgáló olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület,
melyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan nyilvántartás ekként
tart nyilván;
b) parkoló: olyan közhasználatra szolgáló közterület, melynek funkciója gépjárművek
parkolásának biztosítása függetlenül attól, hogy a funkció nyilvántartás az
ingatlannyilvántartásba bejegyzésre került-e vagy sem.
c) közterület-használat folytán érintett szerv: a közútkezelést, a zöldfelület kezeléstüzemeltetést és a forgalomtechnikai kezelést-üzemeltetést végző szerv.
II. Fejezet
Önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatás célú használatának
feltételei
3. Általános szabályok
3.§
Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt központi területnek minősül a
Rendezvény tér, a sétáló utca, valamint a Magas-hegyi Sportcentrum induló és középső
állomása.
4.§
Nem engedélyezhető filmforgatás arra a közterületre, ahol szervezett önkormányzati
rendezvény folyik, kivéve ha a filmforgatás konkrétan a rendezvényről készül.
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5.§
(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat vasárnapra és ünnepnapra nem
hagyható jóvá.
(2) Filmforgatás célú közterület-használat 07.00 és 22.00 közötti időszakban
engedélyezhető.
6.§
(1) A közterület filmforgatás célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges
mértékben korlátozhatja a közterület, valamint a közterülettel határos ingatlanok
használatát és e korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonok számára.
(2) Ha a hatósági szerződés megkötésének időpontjában a közterületre vonatkozóan
kérelmet nyújtottak be, vagy érvényes közterület-használati szerződés van, úgy a
filmforgatás célú közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
4. Részletes feltételek
7.§
(1) Filmforgatás céljából történő közterület használat során a használó az alábbi
feltételeket köteles betartani:
a) a használat teljes időtartama alatt a közterületet folyamatosan köteles tisztán tartani;
b) a zöldterületet kíméletesen köteles használni;
c) a használat megszűnését követően köteles az eredeti állapotot helyreállítani, az
esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni.
(2) Egyedi feltételként kell meghatározni mindazon előírásokat melyeket a kérelmezett
közterület-használattal kapcsolatosan a közterület-használat folytán érintett szerv
nyilatkozatában meghatároz.
5. A közterület filmforgatás célú használatának díja
8.§
(1) Filmforgatás céljából történő közterület használat esetén a (2) bekezdés kivételével az
Mktv. 3-as mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj 50%-át kell megfizetnie a filmforgatás célú
használat során amennyiben az idegenforgalmi, vagy ismeretterjesztő témájú.
9.§
(1) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben, az
önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.
(2) Filmforgatás céljából történő közterület-használat díjának megfizetése során
részletfizetés nem biztosítható.
10.§
Amennyiben a filmforgatás céljából történő közterület-használat az Mktv. szerinti
hatósági szerződésben foglaltakról eltér, vagy annak hiányában jogellenesen történik, úgy
az érintett terület vonatkozásában a közterület használó az Mktv. 3-as mellékletében
meghatározott díjtételek figyelembevételével kiszámított díj háromszoros összegének
megfizetésére köteles.

3

6. Hatásköri szabályok
11.§
Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő igénybevétele
esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására vagy
elutasítására az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
12.§
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző
Záradék: Ezen rendeletet 2013. szeptember 11-én kihirdettem.
Fedorné dr. Fráter Zsófia
címzetes főjegyző

Szamosvölgyi Péter
polgármester

