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14 / 2013. (IX. 21.) önkormányzati rendelete a közterület 
használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet 
módosításáról 
 

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14 / 2013. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 

a közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet módosításáról 

 

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

törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi 

II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

 

A közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) 

preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 12.§.(2). bek.-

ben meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 54.§. (1). bekezdésére figyelemmel Tard Község 

Önkormányzatának Képviselőtestülete a közterületek használatáról az alábbi rendeletet 

alkotja” 

 

2. § 

 

A közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 

3/A. § - al egészül ki : 
 

3/A.§.  Kiemelt terület: a Béke  útnak 45 sz. – tól a 187 sz.ig tartó szakasza, annak kétoldali 

járdája, a Rákóczi út 2 sz. – tól a 26 sz.ig tartó szakasza, annak járdája továbbá az  un.”Sándor 

völgyi pincesor”, valamin „Pelyhe oldali” és „Köles oldali” pincesor területe valamint e 

területhatároktól mért 50-50 méter mélységű sávokon belüli területek, közterület-csatlakozások,  

 

3. § 

 

A közterület használatáról szóló 6/2003. (V. 23.) ÖK rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 

4/A. § - al egészül ki : 

 

 

.„ Közterület filmforgatási célú igénybevételének különös szabályai” 

 

4/A. § 

(1) 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. 
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(2) A filmforgatás esetében a közterület-használati díj megállapítása során a mozgóképről 

szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 3. mellékletében meghatározott 

díjtételeket kell alkalmazni. 

(3) Amennyiben a filmforgatást akadályozó, de a közterület használatot kérelmezőnek fel 

nem róható rendkívüli természeti esemény következik be, a közterület tulajdonosa a 

közterület használatát 30 napon belül biztosítja. A közterület használat új időpontja 

önkormányzati érdeket nem sérthet, különösen az 5. § (3) bekezdés g) pontjában 

meghatározott esetet. 

(4) A befizetett összeget az igénylő erről szóló nyilatkozatától számított 10 banki napon 

belül vissza kell fizetni, ha a szerződést megkötötték, de az igénybe vevő a 

közterületet önhibáján kívüli okból a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül 

sem tudta igénybe venni.  

(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételével összefüggő eljárásban az Mktv. 

valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 

használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. 

rendelet előírásait kell alkalmazni.” 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

    Gál János      Dr. Jakab Orsolya Jegyző 

Polgármester     távollétében és megbízásából:  

 

       

                 Derekas Sándor  

                        Kirendeltség-vezető 

Kihirdetés napja : 2013. szeptember 21.  

 

Dr. Jakab Orsolya Jegyző távollétében és megbízásából: 

     

 

       Derekas Sándor  

               Kirendeltség-vezető 

 

 

 

 


