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3.(IX. 13.) önko rmányzati rendelete

az önkorm ányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célúhasználatárÓ|

Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás a\apján, a mozgőképről szólő 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében
és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljarásokkal, az egyes közhiteles
Babócsa Község Önkormanyzata Képviselő-testülete

az

hatósági nyilvantartásokkal összefiiggő, valamint egyéb törvények módosításaról szóló 2013.
évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.§

(1)

il.

A filmforgatás célúközterület-használattal összefiiggő, a mozgóképről szóló 2004. évi
törvényLen (a továbbiakban: Mozgóképtv.) meghatározott képviselŐ-testületi

hatásköröket

a polgármester gyakorolj a.

(2) A képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú
haszná|atának díját az 1. melléklet szerinti díjtételekalapján állapítja meg.
(3)

A

(2) bekezdésben meghatározott díj megfizetóse alól mentesség nem adhatÓ.

(4) Kedvezmény kizárőlagközérdekú célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adhatÓ.
K|zérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási. a tudományo\ az ismeretterjesztő vagY
fi

lmművés zeti állami fel sőoktatási képzéskeretében ké szült

(5)

fi

lmalkotások.

A közterület használati díjkedvezménymértékemaximum 50% lehet.

2.§
(1)A filmforgatáscélú közterület-használat

nem haladhatja meg a 90 nap időtartamot.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célúközterület-használat nem engedélYezhetŐ.
zhat.
kó zterül et- haszná|at nap o nta 7 é s 2 I óra kö zötti időtartamt a vonatko

A

forgatást akadályoző. de a kérelmezőnek nem felróhatÓ, valamint a rendkívÜli
kell
természeti események Ósetén a közterül et-hasznáIati engedély't olYan időtartamban
filmforgatás
a
meghosszabbítani és a közterület_haszná|atot engedélyezni, ameddig

(3)

A

akadá|yozott volt.

szerinti esemény esetén az 7k7dálY elhárulása után
és helYreállÍtást kÖvetően
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást
legkésőbb 30 napon belül újra biztosítani kell,

(4)

A közterület-haszn

áú,atota (3) bekezdés

3.§

(1) A filmforgatás céljából történő közterület-használat
egyéb feltételeket köteles betartani

a)

során a közterület-használó

az alábbi

:

a használat teljes időtartama alatt köteles a hasznáIt közterület
tartásáról folyamatosan gondoskodni,
zöldfelületet köteles kíméletesen használni.

tisztán és rendben

b)
a) a használat megszűnésétkövetően a területet eredeti állapotával legalább
egyenértékűenhelyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszernyezést
me

gszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormány zat r észére vi sszaadni.

(2)
filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
^
megközelítését
a közterület-használő köteles folyamatosan biáosítani. E kötelezettséget nem
tartalmaző hatósági szerződés nem hagyhatő jővá.

(a)

Ha

az Mozgőképtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a

közterületre vonatkozóan érvényesközterület-használati
jőváhagyását meg kell tagadni.

szerződés van, a közterület-használat

4.§
(1) A rendelet 2013. szeptember
(2)

rendeletben

^
irányadóak.

15. napján lép hatályba.

nem szabályozott kérdésekben az Mozgóképtv.-ben foglaltak

Babócsa, 2013. szeptember 12.
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Tulok Mónika
jegyző

Jpngné Kovács Piroska
polgármester

A rendelet hirdető téhlára helyezve: 2013. szeptember
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1.

Az önkormányzattulajdonában

lévő közterületek filmforgatási célúhasználatának díjai:

a) forgatásihelyszín:

E

melléklet a8l20I3. (IX. 13.) önkormányzatircndelethez

b)

technikai kiszolgálás

c)

stáb

parkolás:

200Ftlmzlnap
:

I50 Ftlm2 lnap
100 Ftlmzlnap

melléklet alkalmazásábarl a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás
fogalmak vonatkozásáhan a Mozgóképtv. 3. számű mellékletében meghatározott fogalom
me ghatén ozásokat kell alkalmazni.

