Egyházasrádóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2014. (III.19.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Egyházasrádóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdése és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
Egyházasrádóc Község Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából
történő igénybevételére (továbbiakban: filmforgatás) jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
2. §
(1) Az Mgtv. szerinti hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a
következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
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 tájékoztatót 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 hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon
előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a
véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa 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 Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyását a polgármesterre ruházza át.
3. §
(1)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 biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban,
ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
(2) 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.
(3) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
(4)Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 30
napot.

4. §
(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik az Mgtv. 3. mellékletében foglalt
legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.
(2) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi terület nem kerül
meghatározásra.
(3) A kérelmezőt a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesítheti a
polgármester, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen
az önkormányzat érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok
érdekében végzett filmforgatás.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Egyházasrádóc, 2014. március 17.
Sőre Zoltán
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

Záradék:
A rendelet 2014. március 19-én az SZMSZ rendelkezése szerint kihirdetésre került.
Kelt: Egyházasrádóc, 2014. március 19.

Dr. Takács Ervin
jegyző

