Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatás célú használatával kapcsolatos helyi szabályokról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági
eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterülethasználat) vonatkozásában a következőket rendeli:
(2) Filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv.-ben meghatározott
képviselő testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban Tömörd Község
Önkormányzata külön feltételként, a közútkezelő az általa jóváhagyott forgalomtechnikai
tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv,
szervezet nyilatkozatában meghatároz.
(4) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használatiszerződés van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
2.§ (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot,
mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható, további 10-10 nappal.
(2) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat,
különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.
(4) 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. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után,
természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 3
napon belül újra biztosítani kell.
3.§ (1) A közterület-használati díjat e rendelet 1. mellékletében foglalt díjtételek alapján kell
meghatározni.
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(2) Nem kell közterület használati díjat fizetni a kizárólag kézi hordozású eszközökkel
végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- készítéséhez,
továbbá ha turisztikai, oktatási vagy családi célból készül a felvétel.
4.§ A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától.

5.§ 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
közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

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

Tömörd 2013. augusztus 26.

Kollárits Gábor

Módosné dr. Farkas Rita

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2013. augusztus 28-án kihirdetésre került.
Módosné dr. Farkas Rita
jegyző
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1. melléklet 8/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

A Tömörd község önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint
A

B
Forgatási
1 Közterület megnevezése helyszín
Töm.
Ft/m2/nap
község
önkormányzat
tulajdonában
200
lévő
közterület

C
Technikai
kiszolgálás
Ft/m2/nap
150

D

E
Stáb parkolás

Ft/m2/nap
100

díjtétel szerinti
kategória
alapján kell
meghatározni

E melléklet alkalmazásában:
1. Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület;
2. Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás
technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő
berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást közvetlenül kiszolgáló
egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület;
3. Stáb parkolás: Az 1-2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás
helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt
terület.
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