
    

58/2021. (III. 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata  
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva 

a következő határozatot hozta: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy jóváhagyja a Nemzeti 

Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt Filmforgatási Helyszínek Irodája (1145 Budapest, Róna u. 

174.) és a Blue Duck Arts Kft (2083 Solymár, Toldi u. 37.) között létrejövő „Hatósági szerződés 

közterület-használatáról” tárgyú szerződést.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

Határidő:  2021. március 4. (határozat közlése) 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 

területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 

keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 

ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  

 

A Blue Duck Arts Kft. a mozgóképről szóló 2004. évi törvény, valamint a közterületek és az állam 

tulajdonában álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 

302/2016. (X.13.) Korm. rendelet előírásai szerint a Korai menyegző című film forgatásával 

kapcsolatban a közterület használatára hatósági szerződés megkötését kezdeményezte a Nemzeti 

Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt Filmforgatási Helyszínek Irodájánál.  

 

A filmforgatás érinti a Rákóczi tér Csiky Gergely színház melletti parkolóit, a Kossuth Lajos utca 

6-8 előtti parkolókat, az Európa park és a Kossuth Lajos tér közötti területet, és a Fő utca 26-47 

közötti területet. A filmforgatás 2021. március 11. – március 17. napja között történik. A 

szervezők a filmforgatási tevékenységet áltatlában a 18:00-06:00 óra közötti időszakban végzik, a 

18:00 óra előtti időszakban az előkészületi munkák zajlanak.  

 

 

 

Kaposvár, 2021. március 4. 

 

 

 

  Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


