Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2013.(VIII.28.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdése, az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013.
évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. §
(1) A forgatást akadályozó, a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a filmforgatás célú közterület-használatot olyan időtartamban kell
meghosszabbítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
(2) A filmforgatás célú közterület használatot az akadály elhárulása után azonnal, természeti
esemény esetén a kárelhárítást és helyreállítást követően 3 napon belől újra kell
biztosítani.
(3) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a használó köteles folyamatosan biztosítani.

2. §
(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj, megegyezik a 2004. évi II.
törvény 3. melléklet 7. pontjában foglaltakkal, amely a következő:
a) forgatási helyszín esetén:
200,-Ft/m2/nap,
b) technikai kiszolgálás esetén: 150,-Ft/m2/nap,
c) stáb parkolás esetén:
100,-Ft/m2/nap.
(2) Hatósági szerződéstől eltérő módon filmforgatás céljára igénybe vett közterület használat
után fizetendő díj (1) bekezdésben foglalt díj kétszerese.

3. §
A képviselő-testület az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, továbbá a
filmművészeti állami oktatási képzés keretében készülő filmalkotások forgatásához szükséges
közterület használat esetén díjmentességet állapít meg

4. §
A filmforgatás célú közterület használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja

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

Varga Péter
polgármester

Sajtos László
jegyző

Záradék: A képviselő-testület a rendeletet a 2013. augusztus 27-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2013. augusztus 28-tól a hirdetőtáblán kifüggesztésre került.

Apátfalva, 2013. augusztus 28.

Sajtos László
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„a közterület filmforgatási célú használatáról”
tárgyú rendelettervezethez
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
I. társadalmi hatásai: társadalmi hatása nincs
II. gazdasági hatásai: gazdasági hatásokat nem keletkeztet
III. költségvetési hatásai: költségvetési hatásokat nem keletkeztet
IV. környezeti következményei: a tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti
következményei nincsenek
V. egészségügyi következményei: a tervezetben foglaltaknak közvetlen egészségi
következményei nincsenek
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet adminisztratív terheket nem
keletkeztet.
VII. megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásának szükségességét a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása indokolja, mely kötelező
erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat képviselő-testületének a filmforgatási
célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell alkotni
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tervezet megalkotásának
elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal törvényességi, felügyeleti
eljárását vonhatja maga után
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

