
(1)

(2)

Szigetbecse Község Önkormá nyzat
812013. (vln. 24.) önko rmányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
haszná|atáv a| kapcsolatos egyes feltételekről

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarctszág Alaptörvényének 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. $ (5) bekezdésében és a 37. $ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási
céIuhaszná|atávaI kapcsolatos egyes feltételekÍől a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálva

1.$

E rendelet tárgyi hatálya Szigetbecse kózigazgatási területén található valamennyi
közterületre kiterjed. E rendelet a|kalmazása Szempontjából közterület a Szigetbecse
Kozség Önkormányzat tulajdonában állő, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szém
mutatój ában közterületként nyilvántartott belterületi fo l dré szlet i s.

E rendelet személyi hatáIya az (1) bekezdés szerinti kozterületeket filmforgatási célra
használő természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekte terjed
ki.

2. A közterület Íilmforgatás célú hasznáIata

2.S

(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra, mások használati célú jogait nem
csorbítva - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.

(2) Rendeltetésétől eltérő célú a köztenilet használata,ha ahasználat aköztetület vagy annak
meghatátozott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a filmforgatási célú
igénybevétellel akadály ozza.

3.S

(1) A közterület filmforgatási célú használatára a Pest Megyei Kormányhivatal és a
filmforgatási célú használatot kérelmező között létrejött és Szigetbecse Község
Önkormányzat Képviselő-testülete általjóváhagyott hatósági szerzódés a|apján kerülhet
sor.

(2) 
^ 

települési önkormányzatok tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
hasznáIatához kapcsolődő szabályokat amozgőképekről szőlő 2004. évi II. törvény 34-
35. $-a, a települési önkormányzat tulajdonában ál1ó közterület filmforgatási célú
haszná|atához kapcsolódó részletes szabályokról szólő 205/2013. (VI. 14.)

Kormányrendelet, val amint e rendelet tartalmazza.

(3) Nem kell a közterület filmforgatás célú hasznáIatát kérelmezni, ha a közterületen
kizárőIag kézi hordozásu eszközökkel történik a filmforgatás, a forgatás időtartama a30



percet nem haladja meg és a filmforgatás nem akadályozza a közterület rendeltetésszerű
használatéú'.

4.S

(1) A jóváhagyott hatósági szerződés jogosultja köteles az igénybevett területet és a
környezeté t tisztán tartani é s a keletkezett hulladék elszáIlítás áró 1 gondo skodni.

(2) 
^ 

jóváhagyott hatósági szerzódés eredeti péIdányát, vagy annak hiteles másolatát a

filmforgatási célú tevékenységet fol1.tató személy köteles a helyszínen magánál tartani, és

az el\enőrzésre j o go sult személynek felhívásra felmutatni.

(3) A jóváhagyott hatósági szerződés a|apján a közterületet a jogosult, illetve nevében az
á|tala jogszerűenmeghatalmazottszemélyhasznáIhatja.

s.s

A közterület filmforgatás célú hasznáIat során a környező lakóingatlanok használatánvk,
a közintézmények és üzletek működésének minél kisebb zavarásával kell eljárni. Így
különösen tekintettel kell lenni a lakók éjszakai pihenésének biztosítására. Ennek
biztosítása céljából este 20 óra és reggel 6 őra között jelentős hanghatással vagy
fényhatással járő tevékenység nem végezhető, ha a forgatási helyszín 200 méteres

körzetében lakó vagy üdtilő ingatlanok vannak.

A közterület filmforgatás célú hasznáIata, valamint a stáb technikai kiszolgálásához és

parkolásához kapcsolódó közterület hasznáIata a kozlekedést nem akadá|yozhatja,
valamint az izletek és intézmények működéséhez kapcsolódó parkolást csak az adott

intézmény vagy izletműködését nemzavarő módon és terjedelemben befolyásolhatja.

A forgatást akadályoző, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a kozterület-hasznáIati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadáIyozott volt. A közterület-haszná|atot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása
után azonnal' természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást
követően újra biztosítani kell.

A település területén lévő templomtól és közintézményektől számított 100 méteres

körzeten belül tilos politikai tartalmú kampányfilmek forgatása.

3. A közterület filmforgatási célú használatának díja

6.$

(I) Az önkormányzat a tulajdonában á11ó közterület f,rlmforgatási célú használatát a

mozgóképekrol szóló 2004. évi II. törvény - igénybevétel iránti kérelem időpontjában
hatályos - 3. mellékletében meghatározott legmagasabb díj alapulvételével számitott
közterület- használati díj e ll enében bizto sítj a.

(2) 
^ 

hatósági szerződésben rögzített közterül et-használati díjat, a jóvahagyott hatósági

szerződés aláírásárőI számított 3 napon belül, de a krjzterület igénybevételét megelőzően

kell befizetni egy összegben a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal házi

(1)

(2)

(3)

(4)



pénztátába, vagy átutalással teljesíteni Szigetbecse Önkormányzat II742O7O-I544I8)8-
00 0 0 0 0 0 0 számu költségveté si számláj ár a.

(3) A közterület filmforgatási célú használatát a kérelmező a közÍerület-használati díj
megfizetése alól kizárőlag abban az esetben mentesíthető, ha a filmforgatás közérdekú
célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, ui <lnko'*ányzat
intézménye, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő célok érdekében végzett
filmforgatás.

4. Zárő rend'elkezések

7. S

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testül ete a közterület filmforgatási célú
hasznáIatára vonatkoző hatősági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét _
ideértve az eljárás lefolytatásának jogát' a jóváhagyás megadásának és a jóváhagyás
megtagadásának jogát is _ a polgármesterrre tuházza.

Szigetbecs e, 2013. augusztus 21.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2013.
Hivatal hirdetőtábláján.
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