Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013.(VI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 37. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013.(VI.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő, „ A filmforgatási célú közterület-használat rendje” című 17/A. §-sal egészül ki:
„A filmforgatási célú közterület-használat rendje
17/A. § (1) A képviselő-testület a filmforgatási célú közterület használati szerződés jóváhagyásával
kapcsolatos hatáskörét a Pénzügyi Bizottságára ruházza át.
(2) A közterület használati szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező az alábbi feltételek
teljesítését vállalja a közterület használati szerződésben:
a) az igénybe vett közterület eredeti állapotának a közterület-használat befejezését követő
helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos
lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozással kapcsolatos tájékoztatás közzétételét,
f) amennyiben a filmforgatás fizető parkoló helyeket foglal el, az önkormányzat által meghatározott
bevétel kiesés megtérítését a filmforgatás megkezdését megelőzően,
g) a filmforgatás során felmerült közüzemi költségek megtérítését (áram, víz, gáz, hulladékszállítás
stb.)
h) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a
harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is,
i) nem akadályozza önkormányzati rendezvény lebonyolítását.
(3) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan
érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
(4) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői
hozzájárulások beszerzése írható elő a filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem benyújtásához:

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás,
b) zöldterület estén kezelői hozzájárulás.
(5) 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.
(6) Az önkormányzat a filmforgatást akadályozó , de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli
természeti esemény bekövetkezése esetén az akadály elhárulta után, az esetleges kárelhárítást követő 10
munkanapon belül biztosítja újra a közterület-használatot olyan időtartamban, ameddig a filmfogatás
akadályozott volt.
(7) A fizetendő díj 50%-kal csökken, ha a film forgatása közérdekű célt szolgál, oktatási, tudományos vagy
ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül.
(8) A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv. és annak felhatalmazása
alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.”
2.§ A rendelet 1. mellékletének 5. mezőjében a következő szövegrész lép:
„5.a) Alkalmi árusítás

Ft/m2 /nap

5.b) Mozgóárusítás

Ft/nap

400,3.500,-„

3.§ A rendelet 1. mellékletének 11. mezőjében a következő szövegrész lép:
„11.a) Mutatványosok rendezvényeken

Ft/nap

11.b) Mutatványosok rendezvényeken kívül

Ft/m2 /nap

11.000,500,-„

4.§ E rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.
Balatonkenese, 2013. november 11.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. november 12. napján kihirdetésre került.
Balatonkenese, 2013. november 12.
Dr. Nánássy Elek
jegyző

A közterület-használat engedélyezéséről szóló 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati
rendelet 1. melléklete
A

B

C

Közterületek igénybevételének célja

Egység

Díj

1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, előtető, ernyőszerkezet,
hirdetőberendezés

Ft/m2/hó

460.-

2.

Árusító és egyéb fülke, pavilon alatti területrész

Ft/m2/hó

460.-

Építési munkával kapcsolatos építési anyag, törmelék,
konténer, állvány elhelyezésének díja

Ft/m2/nap

50.-

a) Alkalmi árusítás

Ft/m2/nap

400.-

Ft/nap

3.500.-

Ft/m2/hó

17.-

Ft/m2/hó

55.-

3.
4.

5.

6.

b) Mozgóárusítás
Sportolás céljára kijelölt, átadott közterület
- közvetlen Balaton mellett

7.

Bérkocsik, taxik állomáshelyei

Ft/m2/hó

200.-

8.

Javító és szolgáltató tevékenység

Ft/m2/hó

150.-

9.

Üzleti előkert, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával
hordók, göngyöleg elhelyezésére raktárterület

Ft/m2/hó

460.-

10.

Kiállítás, vásár, alkalmi vásár

Ft/m2/nap

800.-

Ft/nap

11.000.-

Ft/m2/nap

500.-

Ft/nap

6000.-

Ft/m2/nap

800.-

Ft/nap

12.000.-

Ft/m2/nap

800.-

11.

a) Mutatványosok rendezvényeken
b) Mutatványosok rendezvényeken kívül

12.

Dísztárgyakat, népművészeti és egyéb termékek
árusítása rendezvényeken

a)

Rákóczi park, Széchenyi park esetén

b)

Tájház, Kultúra Háza előtti téren

13.

Élelmiszerek árusítása (büfékocsi, lángos, kürtöskalács,
ital) rendezvényeken

a)

Rákóczi park, Széchenyi park esetén

b)

Tájház, Kultúra Háza előtti téren

14. Vendéglátó egységek kitelepülése rendezvényeken

a)

Rákóczi park, Széchenyi park esetén

b)

Tájház, Kultúra Háza előtti téren

15. Ugrálóvár, trambulin

Ft/nap

30.000.-

Ft/m2/nap

800.-

Ft/nap

8.000.8.580.-

16.

Víziállások szárazföldi csatlakozása

Ft/hó/m2

17.

Közcélú rendezvények

Díjmentes

18.

Strandok területén területbérlés 4 m2-ig

19.

Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes
hasznosítása

20. Bajcs u.-Fő u. által határolt terület

Ft/nap,

3.300.-

Ft/m2/nap

100.-

Ft/m2/nap

200.-

