
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2013.(VII.04.) önkormányzati rendelete 
a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
   

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) Makó 
önkormányzati rendelet az alábbi 2/A §-al  egészül ki: 
 
2/A § (1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint a Makó Városi 
Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett 
önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére. 
 
(2) 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. 
 
(3) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb 
feltételeket köteles betartani: 

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben 
tartásáról folyamatosan gondoskodni, 

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 
c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat 

betartani, 
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen 

helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet 
kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni 

 
(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során stáb parkolására díszburkolattal 
ellátott közterület nem használható. 
 
(5) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a Makovecz tér, a 
Csanád vezér tér a Széchenyi tértől a Hollósy K. utcáig terjedően, Marczibányi tér és a Széchenyi 
tér területe. 
 
(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet 
díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. A mozgóképről 
szóló törvény valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló Korm. 
rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
 
 



2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

   
 
 

      Dr. Buzás Péter s. k.      Dr. Bánfi Margit s. k.  
         polgármester                               jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2013. július 3-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2013. július 4-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2013. július 4. 
 

 
Dr. Bánfi Margit 
         jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


