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Előterjesztés
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
Tisztelt Képviselőtesület!
2013. június 14-én került kihirdetésre az
eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
törvényeknek módosításáról szóló 2013. évi
módosította többek között a mozgóképről
Mgtv.).

egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.), amely
szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban:

A módosítás révén az Mgtv. új 2013. július 1-jén hatályba lépő 34. § (5) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mgtv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a
települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza.
A Tv. 98. §-a szerint a települési önkormányzat az Mgtv. 34. § (5) bekezdése szerinti
rendeletet a törvény kihirdetését követő 40 napon belül köteles megalkotni. Miután a Tv.
kihirdetésének napja június 14-e, valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületet
2013. július 15. napjáig köteles lett volna rendeletében a filmforgatási célú használtra
vonatkozó előírásokat is rögzíteni.
Bár településünkben nem jellemző a játékfilmek fogatása (hírműsorok, és az aktuális és
szolgáltató magazinműsorok nem tartoznak az Mgtv. hatálya alá), a törvény előírásainak
eleget kell tenni.
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet szabályozza a
főbb eljárási szabályokat, így az önkormányzati rendelet mindössze az ezen kívül eső
részletszabályokat, speciális feltételeket kell, hogy tartalmazza.
A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem a megyei kormányhivatalnál
terjesztendő elő és a hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A kormányhivatalt
annak megkeresésére 3 napon belül kell tájékoztatni a közterület-használat helyi rendeletben
meghatározott egyedi feltételeiről és megállapított díjról.
A rendelet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a
melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.
Kétpó, 2013. október 28.
Boldog István
polgármester

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
…………/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

Kétpó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő
közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő
igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterületek használatáról és rendjéről szóló
17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
2. §
(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő
feltételek teljesítését vállalja:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
(2) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi
kezelői hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek:
a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás a közút kezelője részéről, valamint
b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről.
3. §
A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy
helyreállítást követő 10 munkanapon belül az Önkormányzat biztosítja újra a közterületet
olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
4. §
(1) A közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében
foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.
(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesíthető, ha
a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat,
az önkormányzat intézményei, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok
érdekében végzett filmforgatás.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba .

Boldog István
polgármester

Kihirdetve: 2013. november 04.
dr. Szűcs Attila
jegyző

dr. Szűcs Attila
jegyző

