Szentpéterfölde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (VII.13.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára
vonatkozó helyi szabályairól
Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 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. §
Szentpéterfölde községben filmforgatási célú használat szempontjából turisztikailag kiemelt
közterület:
a) Kossuth utca 36. számtól a Kossuth utca 58. számig terjedő szakaszához
kapcsolódó közterületek,
b) Rákóczi utca és Rákóczi utcához kapcsolódó közterületek.
2. §
A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.
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 biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban,
ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
4. §
Mentesül a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló, valamint a településről
dokumentumfilm készítés céljából történő filmforgatás.
5. §
A fizetendő használati díj mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.
6. §
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban álló közterület filmforgatási célú
használatával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

7. §
A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló
törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály
rendelkezése az irányadó.

8. §
Ez a rendelet 2013. július 14. napján lép hatályba.
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1. Turisztikailag kiemelt
közterület

200 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap

50 Ft/m2/nap

2. Az 1. pontba nem
tartozó területek

100 Ft/m2/nap

50 Ft/m2/nap

25 Ft/m2/nap

