
Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2005. (III. 03.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról, védelméről 
és a közterület használat díjáról 

 
Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatáról, 
védelméről és a közterület használat díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet hatálya az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 
földrészletekre, továbbá a belterületi földrészek közhasználatra átadott részére (továbbiakban 
együtt: közterület) terjed ki. 
 
(2) Rendelkezéseit Vadna Község közigazgatási területén, közterületet igénybe venni kívánó jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és természetes személyekre 
kell alkalmazni. 
 

2. § 
Közterület használati engedély 

 
(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület használat) engedély 
szükséges. 
 
(2) Közterület használat engedélyezhető: 
a) magasabb szintű jogszabályban megjelölt célokra, 
b) árusító és egyéb fülkék elhelyezésére, 
c) köztisztasággal kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezésére, 
d) mutatványos tevékenységre, 
e) javító-szolgáltató tevékenységre, 
f) alkalmi árusításra, 
g) gépek, járművek- és termelő eszközök ideiglenes elhelyezésére, 
h) építési munkával kapcsolatos anyagok tárolására. 
 

3. § 
A terület használat engedélyezhető 

 
(1) Állandó jelleggel – határidő nélkül – (díjtarifa módosításig) vagy 
 
(2) Ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig. 
 

4. § 
Az engedély iránti kérelem 

 
(1) Engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. (Továbbiakban: engedélyes). 
 
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési engedélyhez kötött épület vagy más építmény 
elhelyezése céljából szükséges, akkor az építési engedélyt megelőző szerződés alapján vehető 
igénybe. 



 
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata, építési munka végzésével kapcsolatos állvány, 
építőanyag, törmelék stb. elhelyezés céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a 
kivitelezőnek kell kérnie. 
 

5. § 
Az engedély megadása 

 
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a rendezési 
tervet, a műemlékvédelmi, a közegészségügyi, továbbá más szakhatóságok által előírt 
követelményeket. 
 
(2) A községi főúthálózathoz tartozó közutak területén, a műemléki vagy más szempontból védett 
területen engedély csak akkor adható, ha: 
a) a közterület használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé, 
b) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges, vagy 
c) azt az önkormányzat képviselő-testülete méltányossági kérelem alapján  engedélyezi. 
 
(3) Az engedélyezési eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik. 
 

A közterület filmforgatási célú használata 1 

5/A § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás 
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-
használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.  

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

(3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt 
esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.  

(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-
használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 

(5) 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 esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az 
esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

(6) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz az 
e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

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

(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van hatályban, a közterület-használat 
jóváhagyását meg kell tagadni. 

 
1 Beiktatta a 17/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet 



(9) Ha a közterületre az Mktv. szerinti hatósági szerződés van hatályban, egyéb célú közterület-
használat nem engedélyezhető. 

(10) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására a 2. melléklet 
rendelkezései az irányadóak.  

(11) A fizetendő díj 50%-al csökken, ha a film forgatásának célja a település történelmének, 
kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sport és 
kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, épített és természeti környezet értékeinek 
bemutatása.  

(12) A közterület használatáért fizetendő díj megfizetése alól mentesség kizárólag közérdekű 
célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

(13) a.) A 2. melléklet alkalmazásának szempontjából a település központi belterületéhez az alábbi 
önkormányzati tulajdonú közterületek tartoznak: Rákóczi Ferenc utca; Bajcsy-Zsilinszky utca; 
Szabadság tér; Petőfi Sándor utca 1-17. házszámig. 

b.) Egyéb belterület: az a.)pontban fel nem sorolt önkormányzati tulajdonú közterületek. 

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

 
6. § 

Az engedély hatálya 
 
A meghatározott időre szóló engedély az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 
legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra 
szüneteltethető. 
 

7. § 
Közterület használati díj 

 
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
 
(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a 
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve 
ha a használat, illetve az üzemeltetés hatósági intézkedés miatt szünetel, illetve szűnt meg. 
 
(3) A közterület használati díj az 1. számú melléklet szerinti díjtáblázat alapján kerül 
megállapításra.2 
 

8. § 
A közterület használat megszüntetése, az engedély megvonása 

 
(1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és 
módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget. 
 
(2) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az 
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. 
 

 
2 Módosította a 14/2005.(IV.28.)sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2005. május 1. napjától. 



(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – 
minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani. 
 

9. § 
Közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

 
(1) Közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles az eljáró szerv felhívására a 
használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani – minden 
kártérítési igény nélkül. 
 
(2) Azt, aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon 
használja, - a szabálysértési jogkövetkezményeken túl – az engedély nélküli, vagy az engedélytől 
eltérő használat tartamára kötelezni kell a közterület használati díj megfizetésére. 
 
(3) A közterületet engedély vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés 
feltételeinek megfelelően utólag kérheti a közterület használat engedélyezését.  
 
(4) A (3) bekezdésben foglalt utólagos engedély kérelmezése által a használó nem mentesül a (2) 
bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alól. 
 

10. § 
Szabálysértési rendelkezés 

 
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki 
a közterületet engedély nélkül használja, 
az engedélytől eltérő módon és célra használja, 
az engedélyben foglalt feltételeket nem tartja be. 
 

11. § 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. április hó 1. napjától 
kell alkalmazni. 
 

Dr. Ruszkai Henriett sk.     Bencze Péter sk. 
  körjegyző                   polgármester 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2005. március 3. 
 
        dr. Ruszkai Henriett sk. 
         körjegyző



2. melléklet a 11/2005.(III.3.) önkormányzati rendelethez3 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a 

használat célja szerint 

 

 

Közterület 

megnevezése 

Forgatási 

helyszín 

Technikai 

kiszolgálás 

Stáb parkolás  

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

1. Település 

központi 

belterület 

1.000  500  300  

Ha valamely közterület a 

táblázat alapján két 

különböző díjkategóriába eső 

területet is magában foglal, a 

közterület filmforgatási célú 

használatának díját a 

magasabb díjtétel szerinti 

kategória alapján kell 

meghatározni 

2. Egyéb 

belterület 
500  300  200  

 

 

 
3 Beiktatta a 17/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelet 


