Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelete
önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó
helyi szabályairól

Sénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§(1) bekezdése 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
(1)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely
indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(2)A közterület –használat naponta 7,00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen
indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(3)Közterületet csak úgy lehet lezárni, ha a közúti közlekedés forgalom eltereléssel biztosított.
(4) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti esemény esetén a közterület –használati engedélyt olyan időtartamra kell
meghosszabbítani és a közterület- használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt.
(5)A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás )
nem haladhatja meg a 250 m2 területet.
(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.
2.§
(1)A közterület-használat díjaként a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében
foglalt díjtételeket kell alkalmazni.
(2) Mentes a közterület-használati díj alól:
a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása
c) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.
3.§
A film forgatása céljából történő igénybevétel esetén a polgármester – átruházottönkormányzati hatósági jogkörben
a) meghatározza a közterület-használati díj mértékét a 2004. évi II. törvény 3. melléklete
alapján,
b) a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés jóváhagyása
során hivatkozik a mentesség okára,

c) az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi feltételeket állapíthat
meg.
d) jóváhagyja a fővárosi kormányhivatal és a kérelmező között kötendő hatósági
szerződést.
4.§
(1)A polgármester hatósági szerződés jóváhagyására irányuló döntését az Óhídi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője készíti elő.
(2)A polgármester által aláírt jóváhagyást haladéktalanul továbbítani kell a Zala Megyei
Kormányhivatal részére.
5.§
Ez a rendelet 2013. július 15-én lép hatályba.

Fölföldi László
polgármester
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