Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (IX. 19.) Kt. számú rendelete
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

Püspökhatvan község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk. (1) bekezdés a.) és e.) pontjában és (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 2. pontjában kapott feladatkörében eljárva, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt
(a továbbiakban: Ftv.) 34. § (3) és (5), valamint 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbiakat rendeli el.

1.§
(1) Filmforgatásra Püspökhatvan község Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, és
közterületek vehetők igénybe.
(2) A filmforgatás célú közterület használata 1-50 napot vehet igénybe, mely indokolt esetben
legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(3) A filmforgatás célú közterület használat naponta 7.00 – 21.00 óra közötti időtartamra
vonatkozhat, indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(4) 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.
2.§
(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:
a) forgatási helyszín esetében:
150,- Ft/m2/nap
b) technikai kiszolgálás esetében:
100,- Ft/m2/nap
c) stábpakolás esetében:
100,- Ft/m2/nap
(2) Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat (oktatási,
tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) szolgáló vagy filmművészeti állami felsőoktatási
képzés keretében készülő film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15
(tizenöt) napot, illetve a 30 (harminc) napot.
3. §
(1) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:
a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról
folyamatosan gondoskodni,
b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni.
c) 22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített
állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

4. §
A forgatást akadályozó, a kérelmezőnek nem felróható és a rendkívüli természeti események
esetére az elmaradt forgatásra a helyszínt maximum 5 napon belül ismételten biztosítja az
önkormányzat.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Szervezti és Működési Szabályzat
előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Püspökhatvan, 2013. szeptember 18.

Bátyi József
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2013. szeptember 19.-én kihirdettem.
Szabados Adrienn
jegyző

