Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2013. (X. 10.) önkormányzati rendelete
A közterület filmforgatási célú használatáról

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat a Fejér Megyei Kormányhivatallal
megkötött hatósági szerződés alapján történhet.
(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a
véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az által jóváhagyott forgalomtechnikai
tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a
kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz.
A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági
szerződés nem hagyható jóvá.
(3) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(4) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás)
nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb
parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület 40%-át.
2.§ (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 10
napot.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A
közterület-használat naponta 7-22 óra közötti időszakra vonatkozhat.
3.§ 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.
4.§ (1) Amennyiben rendkívüli, előre nem látható körülmények miatt, különösen rendkívüli
természeti események bekövetkezésekor a kérelmező részére megjelölt közterület nem
biztosítható, más – a forgatásra alkalmas - közterület ajánlható fel a forgatás céljára.
(2) Ha a kérelmező a felajánlott közterületet nem tartja alkalmasnak a forgatásra, a rendkívüli
körülmények megszűnését követően haladéktalanul értesíteni kell a Fejér Megyei
Kormányhivatalt, illetve a kérelmezőt az akadály elhárultáról. Az értesítés tartalmazza, hogy
mely időponttól alkalmas újra a közterület a forgatásra.
5. § (1) Mentes a közterület-használati díj alól:
a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
c) filmművészeti oktatási intézményben hallgató vizsgafilmjének forgatása,
d) a települési ünnepségeken, rendezvényeken az önkormányzat intézménye által készített
felvétel forgatása,vagy
e) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása

(2) A filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester – átruházott –
önkormányzati hatósági jogkörben
a) meghatározza a közterület - használati díj mértékét,
b) a közterület - használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés jóváhagyása során
hivatkozik a mentesség okára,
c) az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi feltételeket állapíthat meg,
d) jóváhagyja a kormányhivatal és a kérelmező között kötendő hatósági szerződést.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Méhes Lajosné
polgármester

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Alap, 2013. október 10.

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

