Boconád Község Önkormányzata
8/2013.(VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról

Boconád községi Önkormányzat Képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(továbbiakban: Mgtv.) 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1.§ Az Mgtv-ben meghatározott közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos Képviselő –
testületi hatásköröket a Képviselő – testület a polgármesterre ruházza át.
2.§ (1) A közterület használati díj: 200 Ft/m2/megkezdett nap.
(2) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások esetén adható. Közérdekű
célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
3.§ (1) Filmforgatás céljából történő közterület használat időtartama nem haladhatja meg a 15
napot.
(2) A közterület használat naponta 7-21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti
események esetén a közterület használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a
közterület használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozva volt. A közterület
használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges
kárelhárítás és helyreállítás után 5 napon belül újra biztosítani kell.
4.§ (1) Közterületen történő filmforgatásra vonatkozó hatósági szerződés abban az esetben hagyható
jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:
- a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítésének biztosítását,
- közterület eredeti állapotának helyreállítását,
- az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben és tisztán tartását,
- a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
- a filmforgatással érintett lakosság tájékoztatása a filmforgatással kapcsolatos lényeges
információkról,
- a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható károk megtérítése.
5.§ (1) A rendelet 2013. szeptember 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a gondoskodik.
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