Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Jobbágyi Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületekre terjed
ki.
2. §
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mktv.) a települési
önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során e rendelet
szabályait kell alkalmazni, és a települési önkormányzat képviselő-testülete részére
megállapított hatáskört polgármester gyakorolja.
3. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért
használati díjat kell fizetni, melynek a használati díj mértékét a rendelet 1. melléklet
tartalmazza.
(2) 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.
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele csak a használati díjnak az önkormányzat
bankszámlájára történő befizetését követően kezdhető meg.
(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat díjának megfizetése során
részletfizetés nem engedélyezhető.
4. §
(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot.
(2) A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
5. §
(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani, és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.

6. §
(1) a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget
nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
(2) Ha a Mktv. szerinti hatósági szerződéssel érintett időtartamban a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van érvényben, a közterülethasználat jóváhagyását meg kell tagadni.
7. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző

1. számú melléklet

Jobbágyi Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használati díja a használat célja szerint

a.) Forgatási helyszín:
b.) Technikai kiszolgálás:
c.) Stáb parkolás:

100 Ft/m2/nap
75 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap

