Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
19/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló
57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelete
módosításáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott származékos jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
1. §
A közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.
§-a (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
– a fizető parkolási rendszer bevezetéséről szóló közgyűlési rendeletben szabályozott területhasználatra a filmforgatással összefüggő parkolás kivételével.”
2. §
A Rendelet 5. §-a az alábbi (10)-(15) bekezdésekkel egészül ki:
„(10) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint a Városkép Kft. által, vagy
megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve
területére.
(11) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a 4. § (2) bekezdés h)
pont szerint körülírt történeti belváros, a Mátyás tér, a Szent István tér, valamint Újszegeden a Tisza
folyó és a Temesvári krt. által határolt terület.
(12) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a
filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti
események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot
biztosítani kell.
(13) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:
– a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról
folyamatosan gondoskodni,
– zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
– 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
– a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített
állapotban az önkormányzat részére visszaadni.”
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(14) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során stáb parkolására díszburkolattal
ellátott közterület nem használható.
(15) Filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem adható engedély:
– bölcsődék, óvodák és általános iskolák előtti kedvezményes bérlettel igénybe
vehető várakozóhelyek területére,
– egészségügyi területi ellátási kötelezettség teljesítésére házi-, gyermek- és
fogorvosok számára kedvezményes bérlettel igénybe vehető, a rendelők
közelében biztosított parkolóhelyek területére,
– mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek területére.”
3. §
A Rendelet 7. §-a az alábbi (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az
önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg.
(5) Amennyiben a filmforgatás céljából történő közterület-használat a Mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény (továbbiakban: Mktv.) szerinti hatósági szerződésben foglaltaktól eltér, vagy annak
hiányában jogellenesen történik, úgy az érintett terület vonatkozásában a közterület-használó az
Mktv. 3. sz. mellékletében meghatározott díjtételek figyelembe vételével kiszámított díj ötszörös
összegének megfizetésére köteles.”
4. §
A Rendelet 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéshez történő
hozzájárulás, illetőleg a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos eljárás lefolytatása a polgármester
hatáskörébe tartozik.”
5. §
A Rendelet az alábbi 21/A. §-al egészül ki:
„A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a Rendelet díjszámításra,
kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az Mktv., valamint a végrehajtására
kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.”
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6. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdésének n) és o) pontja, 9. § (3) bekezdése, 18. § (2) bekezdésének b)
pontja, továbbá 1. számú mellékletében lévő táblázat 12. és 13. sora hatályát veszti.
7. §
A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén található helyi
közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt várakozási területre, kivéve a
filmforgatás céljából a stáb parkolásához igénybe vett közterületeket.”
8. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. június 28. napján tartott ülésén.
Kihirdetve: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében

