Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete
a Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló
22/2006 (III.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a mozgóképről
szóló 2004. évi II. tv. 34.§ (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.§
AKözterületek
rendeltetéstől
eltérő
használatáról
szóló
22/2006
(III.29.)
számúönkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 6. § o) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„o) mozgókép- és hangfelvétel készítéséhez – a 7/A. §-ban meghatározott kivétellel –,
ha a közterület rendeltetésszerű használatát 60 percnél hosszabb ideig akadályozza;”

A R. a következő 7/A. §-al egészül ki:

2. §

„(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban Filmtv.) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban filmforgatás
célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait az e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmelőállító vagy filmforgató vállalkozás (a továbbiakban kérelmező) és a megyei
kormányhivatal közötti, a Filmtv. 35. § (1) bekezdése szerinti közterület-használati
hatósági szerződés érvényességéhez szükséges jóváhagyás megadásáról illetve
megtagadásáról a polgármester dönt.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használatot az akadály elhárulását követő
napon, rendkívüli természeti esemény estén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást
követő napon újra biztosítani kell.
(4) A közterület filmforgatás célú használatáért a kérelmező a Filmtv. 3. mellékletében
meghatározott díjat köteles fizetni. A város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt
központi területei elnevezésű díjtételt e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott I.
díjövezeti besorolású közterületek vonatkozásában kell alkalmazni.”

3. §
(1) A R. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság kérelemre a közterülethasználati díj fizetése alóli mentességet adhat ha:
a) a közterület-használati hozzájárulást kérő magánszemély, jogi személy (kivéve
gazdasági társaság), egyéb szervezet igazolja, hogy a 2. sz. melléklet szerinti díj
megfizetése tevékenységét ellehetetlenítené vagy – magánszemély esetén – jövedelmi,
vagyoni, szociális helyzete miatt indokolt,
b) a közterület használatára adománygyűjtés illetve karitatív tevékenység folytatása
céljából kerül sor.
(2) A R. 17. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A díjmentességre irányuló kérelmet a közterület-használatra irányuló kérelemmel
egyidejűleg kell benyújtani.”
(3) A R. 17. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság a közterület-használati díj
megfizetése alól kérelemre – legfeljebb az átvállalt tevékenység becsült értékének
mértékéig – mentesítheti a közterület használóját, ha Budaörs Város érdekében külön
megállapodás alapján építési, felújítási, karbantartási munkálatot végez az általa
használt közterületen.”
4. §
A R. 17/D. § (4) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal Mélyépítési csoportján” szöveg
helyébe a „Polgármesteri Hivatal Út-és Mélyépítési Osztályán” szöveg lép.

5. §
A R. 2. sz. melléklete 11. sorában a „Film és televízió (rádió) felvétel céljára 60 percen
túl” szöveg helyébe a „Mozgókép- és hangfelvétel céljára 60 percen túl” szöveg lép.

6. §
E rendelet 2015. április 1. napon lép hatályba.
Budaörs, 2015. március 25.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

A 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 2015. március 30. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető

