Kunpeszér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (VII.15.) önkormányzati r e n d e l e t e
A közterületek filmforgatási célú használatáról
Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a.) pontja valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §(5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek filmforgatási célú használatáról a
következő rendeletet alkotja:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ A rendelet területi hatálya Kunpeszér Község Közigazgatási területére terjed ki.
2.§ A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás
forgatása céljából való igénybevételére terjed ki.
3.§ A rendelet személyi hatálya filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozásra terjed ki
II.

A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAI
4.§ A közterület használója köteles az igénybevett területet és annak közvetlen környékét
folyamatosan tisztán tartani, a szemét elszállításáról gondoskodni.
5.§ (2) A közterület használója köteles a szerződést, valamint a tevékenység folytatásához
szükséges és az adott tevékenység folytatására jogosultságot igazoló dokumentumokat a
helyszínen tartani és azokat ellenőrzés esetén kérésre felmutatni.
6.§ A filmforgatást akadályozó, de a közterület használónak nem felróható, valamint
rendkívüli természeti esemény esetén, az adott közterületre vonatkozóan érvényesen létrejött
hatósági szerződéssel rendelkező részére az akadály megszűnését követő 8 napon belül a
közterület-használatot biztosítani kell

III.
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRTÉKE
ÉS FIZETÉSÉNEK MÓDJA
7.§ (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni, melynek mértékét e rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
(2) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül kötelező megfizetni.
(3) Az elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a felülnézetből számított vetület
alapterületét kell figyelembe venni, minden megkezdett m2-t egész m2-ként kell figyelembe
venni.

IV.
DÍJMENTESSÉG
8.§ Nem kell díjat fizetni:
a) oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú
b) filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások
forgatásához szükséges közterület-használat esetében.
V.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
valamint annak végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.)
Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

Kunpeszér, 2013. július 15.

Németh László
Polgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve:2013. július 15-én a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal Kunpeszéri
Kirendeltségének hirdetőtábláján való közzététellel.

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

1. számú melléklet a 10/2013.(VII.15. ) sz. rendelethez
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Előterjesztés
Kunpeszér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. július 12-én tartandó ülésére
Tárgy: közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. §(5) bekezdése értelmében a települési
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos
egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza.
Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható,
valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen
azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterülethasználatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet vagy
kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő,
valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő
témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások
forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.
A rendelet elfogadásának határideje 2013. július 15.
Mindezekre tekintettel Javaslom a rendelet tervezet-elfogadását.

Kunpeszér, 2013. július 8.
Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

