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Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatáról
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) Szőc Község Önkormányzata tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.
(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele akár ugyanazon, vagy különböző
engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt
összességében az 1500 m2-t nem haladhatja meg.
2. § A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos és gépkocsival
történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani.
3. § A filmforgatást akadályozó, de a közterületet használónak nem felróható,
valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedély
olyan időtartamban hosszabbodik meg, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. Az
ilyen esemény esetén a közterület-használatot az akadály elhárulását, természeti
esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani
kell.
4. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat az 1. melléklet
rögzíti.
(2) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30
napot.
(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30
napot, de a tényleges használat annál hosszabb, az (1) bekezdés a)-b) pontja
szerinti díjat kell megfizetni.
(4) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes
igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.
5. § (1) Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű
célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem haladja meg a tizenöt
napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása
esetén a harminc napot.
6. § A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló
törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester
gyakorolja.
7. § A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a
mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény
végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

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

Németh Balázs
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. október 11.

Lovasi Erika
jegyző

1. melléklet a 11/2013. (X.11.) önkormányzati rendelethez

A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj

A

B

1.

Forgatási helyszín

150 Ft/m2/nap

2.

Technikai kiszolgálás, stábparkolás

100 Ft/m2/nap

