SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
18/2013. (XI.01.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 8/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelettel
A közterület filmforgatási célú igénybevételéről.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete A mozgógépről szóló 2004. évi II.
törvény 37. §. (4) (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
Az önkormányzati rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya a Szegvár Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a Szegvár Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületekre terjed ki.
Hatásköri rendelkezések
2. §
A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési önkormányzat tulajdonában lévő
közterület filmforgatási célú igénybevétele során a települési önkormányzat részére megállapított
hatáskört Szegvár Nagyközség Polgármestere gyakorolja.
II. fejezet
Részletes rendelkezések
Használati díj
3. §
Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért használati
díjat kell fizetni, melynek felső határa a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.
Mentességek, kedvezmények
4. §
(1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film:
- oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú,
- a települést, vagy az önkormányzat, vagy a Magyar Állam intézményeit bemutató,
- az önkormányzat, vagy az állami intézmények rendezvényeiről készült film.
(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet
csak 1 napig használja.

Rendkívüli események eljárásrendje
5. §
(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti
események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul
jelezni az önkormányzatnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.
A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések
6. §
(1) A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulásában meghatározza:
a/ a filmforgatás helyét, nagyságát,
b/ a filmforgatás időpontját, illetve időtartamát
c/ a díjmentesség, illetve a díjkedvezmény okát.
(2) A település díszburkolatos és turisztikailag kiemelt közterületeit a rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
III. fejezet
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ezen rendelet hatálybalépése napján a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárás szabályairól szóló 17/2000. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 11.
sora hatályát veszti.
(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gémes László sk.
polgármester

Gyömbér Ferencné sk.
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2013. november 1.
Gyömbér Ferencné
jegyző

1. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló 18/2013. (XI.01.).
önkormányzati rendelethez1
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2. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló 18/2013. (XI.01.)
önkormányzati rendelethez
A díszburkolatos és a turisztikailag kiemelt önkormányzati tulajdonú közterületek

A
1.

Díszburkolatos közterületek:

B
a) Kossuth tér - Szabadság tér
által határolt központi parkok
b) Piactér
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Turisztikailag kiemelt közterületek:

a) Szabadidőpark
b) Milleniumi Emlékpark
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8/2016. (IX.29.) Ör. 1. §-a hatályon kívül helyezte.

