Szakoly Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2014. (V. 05.) önkormányzati
Rendelete
A közterület filmforgatási célú igénybevételéről
Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szakoly Község Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületet
filmforgatás céljából igénybevevő filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozóra (továbbiakban:
kérelmező) terjed ki.
2. Hatásköri rendelkezések
2. § A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) értelmében a
települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során
a települési önkormányzat részére megállapított hatáskört Szakoly Község
Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.
II. Fejezet
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
3. Használati díj
3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért
kérelmezőnek használati díjat kell fizetni, mely megegyezik a Mktv. 3. mellékletének 6. és 7.
pontjában foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.
(2) Az a kérelmező, aki késedelmesen fizeti meg a használati díjat köteles a késedelmi napok
száma szerint a Magyar Nemzeti Bank által közzétett mindenkori jegybanki alapkamatnak
megfelelő késedelmi kamatot fizetni.
4. § A filmforgatási engedéllyel rendelkező tevékenysége gyakorlása során köteles
tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a
szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterülethasználó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági
szerződés nem hagyható jóvá.
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4. Mentességek, kedvezmények
5. § (1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film:
oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú,
a települést, vagy az önkormányzat intézményeit bemutató,
az önkormányzat rendezvényeiről készült film.
(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet
csak 1 napig, vagy ettől rövidebb ideig használja.
(3) Az önkormányzat és intézményei számára a közterület filmforgatási célú igénybevétele
térítésmentes.
5. Rendkívüli események eljárásrendje
6. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítást követően haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül biztosítja újra az
Önkormányzat a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
6. A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések
7. § (1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg
egybefüggően a 10 napot.
(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra
vonatkozhat. Indokolt esetben, kivételesen a minimálisan szükségszerű időtartamra
vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.
(3) A közterületet használó kérelmező köteles a használat időtartama alatt a közterület állagát
megtartani, továbbá amennyiben azt rongálja helyreállítani. Az igénybevétel időtartamának
leteltét követően pedig eredeti állapotában visszaadni.
(4) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
(5) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet
nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.
(6) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan
érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell
tagadni.
(7) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a
közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes
közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági
szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem
fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterülethasználati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.
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III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kell alkalmazni.

Szűcs Gabriella sk.
polgármester

Dr. Kóder László sk.
jegyző

E rendeletet a mai napon kihirdetem:
Szakoly, 2014. május 05.

Dr. Kóder László sk.
Jegyző
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