
Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 

18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el. 

 

1. § A közterület-használatról és a használati díjairól szóló 18/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: közterület-használati rendelet) a következő 11. alcímmel és a következő 17/A. §- 17/F. §-

okkal egészül ki: 

„11. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó külön rendelkezések 

 

17/A. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-

használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet 

szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon 

előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, 

vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában 

meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági 

szerződés nem hagyható jóvá. 

(3) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem 

haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára 

történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át. 

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a két hetet. 

 

17/B. § (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.  

(2) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-

használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, 

vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul 

használata a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem 

benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használata a közterületet. 

 

17/C. § (1) Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli 

természeti események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem biztosítható, más – 

a forgatásra alkalmas – közterület ajánlható fel a forgatás céljára. 

(2) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a rendkívüli 

körülmények megszűnését követően haladéktalanul értesíteni kell a megyei kormányhivatalt és a 

kérelmezőt az akadály elhárultáról. Az értesítés tartalmazza, hogy mely időponttól alkalmas újra a 

közterület a forgatásra. 

17/D. § (1) A közterület-használat díjaként a 2. számú mellékletben meghatározott díjtételeket kell 

alkalmazni. 

(2) Mentes a közterület-használati díj alól: 

a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása, 

c) a települési ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy 

d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása. 

 

17/E. §A filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester – átruházott – 

önkormányzati hatósági jogkörben 



a) meghatározza a közterület-használati díj mértékét a 2. számú melléklet szerint, 

b) a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés jóváhagyása 

során hivatkozik a mentesség okára, 

c) jóváhagyja a kormányhivatal és a kérelmező között kötendő hatósági szerződést. 

 

17/F. § A településen turisztikailag kiemelt közterület nincs.” 

 

2. § (1) A közterület-használati rendelet 4. alcímének 12. §-a 11/A. §-ra módosul. 

 

3. § (1) A közterület-használati rendelet 5. alcím12. §-a (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) az engedély megszüntetéséig és visszaadásáig” 

(2) A közterület-használati rendelet 5. alcím 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A közterület-használati engedély megszüntethető, ha az engedélyben meghatározott idő lejárta előtt, 

vagy határozatlan időre szóló engedély esetén a jogosult az engedélyt visszaadja és kéri a közterület-

használati engedély megszüntetését.” 

 

4. § (1) Az 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Endrefalva, 2013. szeptember 4. 

 

 

 

 

  Csóriné Botyánszki Ágnes    Vincze Nikolett 

    polgármester            jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve. 

Endrefalva, 2013. szeptember 13. 

 

 

Vincze Nikolett 

       jegyző 

  



1. számú melléklet a 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez 
 

1. számú melléklet a 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelethez 
 

Közterület-használati kérelem 

Engedélyt kérő adatai: 

Neve:  _______________________________________________________________________________  

Magánszemély esetén: 

Állandó lakóhelye: _____________________________________________________________________  

Születési helye és ideje:  _________________________________________________________________  

Anyja neve:  __________________________________________________________________________  

Őstermelői / vállalkozói igazolvány száma:  _________________________________________________  

Adóazonosító jel / adószám:  _____________________________________________________________  

Számlaszám:  _________________________________________________________________________  

Vállalkozás, civil szervezet, költségvetési szerv esetén: 

Székhelye:  ___________________________________________________________________________  

Telephelye:  __________________________________________________________________________  

Képviselője:  __________________________________________________________________________  

Adószám:  ____________________________________________________________________________  

Számlaszám:  _________________________________________________________________________  

Tevékenység végzésére jogosító okirat száma:  _______________________________________________  

A közterület-használat helye: ___________________________________________________________  

A közterület-használat célja, módjának részletes leírása: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Az igénybevett terület nagysága: ________m x _______m =________m
2
 

Időtartama:  201___ év _____________________________ hó ___________ naptól 

  201___ év _____________________________ hó ___________ napig 

Tervezett közterület-használat várható befejezési ideje: _____________________________________ 

Közterület-használat gyakorisága az időtartam alatt 

O folyamatos 

O alkalmi, éspedig havi, havonta……………….. alkalom 

O alkalmi, éspedig heti, heti………….. alkalom, az alábbi napokon ………………… (h-k-sz-cs-p-szo-v) 
 

Gépjármű(vek)-rendszáma(i), mely(ek)re az engedélyt kérik: …………………………………………...... 
 

Tudomásul veszem, hogyha a közterületet használati engedély nélkül vagy attól eltérő módon veszem 

igénybe, a rendelet előírásai szerinti jogkövetkezményeket viselem. 

Kijelentem, hogy jelen kérelem alapján meghatározott igénybevételi díjat az Endrefalva Község 

Önkormányzatának 11741062-15451251-00000000 számú bankszámlaszámára vagy házipénztárába 

történő befizetéssel az engedélyben meghatározottak szerint teljesítem. 
 

Endrefalva, ____________________________ 

  ___________________________  

 Kérelmező olvasható aláírása 

 Postacíme:  _____________________________________  

 Telefonszáma, és/vagy:  ___________________________  

 Elektronikus levélcíme (e-mail):  ____________________  
 

Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a használati díjairól szóló 

18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendeletének 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a kérelemhez mellékelni kell: 
a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl.: vállalkozói igazolvány, iparjogosítvány, működési 

engedély, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, őstermelői igazolvány), 

b) helyszínrajzot, vagy vázrajzot, amelyen feltüntetik a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található 

létesítményeket, köztárgyakat és úttartozékokat, illetve az igénybe veendő közterületet. 

A kérelmet olyan időben kell benyújtani, hogy elegendő idő legyen a rendezvény megtartásához szükséges felkészülésre. 

Felhívjuk kérelmező figyelmét a nyomtatvány pontos kitöltésére és az előírt mellékletek beadására, mert ellenkező esetben a kérelmét 

érdemben elbírálni nem tudjuk. 



2. számú melléklet a 14/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez 
 

2. számú melléklet a 18/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelethez 
 

A közterület-használati díjak 

 

A közterület igénybevételének célja A közterület-

használati 

díj áfa nélkül 

Mértékegység 

A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 

védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőtábla elhelyezése. 

1.000 Ft darab 

Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer, 

cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat árusítására szolgáló) 

elhelyezése. 

1.000 Ft alkalom / db 

Árusítóhely és egyéb árusító fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer, 

cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat árusítására szolgáló) 

elhelyezése rendezvények idején. 

3.000 Ft alkalom / db 

Szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló 

hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, 

stb.) elhelyezése. 

0 Ft - 

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése 3 

hónapot követően. 

200 Ft nap / 10 m
2
 

Hulladékgyűjtő konténer közterületen történő 3 napot meghaladó tárolása 200 Ft nap / db 

Alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenység. 500 Ft alkalom/szolgáltató 

Alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenység rendezvények 

idején 

3.000 Ft alkalom/szolgáltató 

Turisztikai célú közlekedési eszközökkel történő szolgáltatás 10.000 Ft nap/szolgáltató 

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi rendezvények, 

továbbá mutatványos tevékenység. 

200 Ft m
2
/nap 

Tüzelő 7 napon túli tárolása 200 Ft nap / 10 m
2
 

Ideiglenes jellegű építmény elhelyezése, kialakítása (pl. felvonulási épület, 

lakodalmas sátor), 

200 Ft m
2
/nap 

2000 kg - 3500 kg össztömegű üzemképes gépjármű, autóbusz, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz 

pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 24 órát meg 

haladó tárolásához. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül 24 

óránál hosszabb ideig közterületen várakozik. 

200 Ft nap / gépjármű 

3500 kg össztömeget meghaladó súlyú, üzemképes gépjármű, autóbusz, 

tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz 

pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 24 órát meg 

haladó tárolásához. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül 24 

óránál hosszabb ideig közterületen várakozik. 

600 Ft nap / gépjármű 

Üzemképtelen jármű tárolása 200 Ft nap / gépjármű 

Forgalomkorlátozó tábla alóli engedély 0 Ft - 

A filmforgatási célú közterület használati díja: 

1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő 

színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, 

kellékek, járművek által elfoglalt terület; 

2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében 

felvonuló, a forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök 

(különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő 

stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb 

egységek és járművek által elfoglalt terület; 

3. Stáb parkolás: Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a 

technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-

kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület. 
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