Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(továbbiakban: Mktv.) 37. § (4) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet személyi hatálya Szajol Község Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya Szajol Község Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületekre terjed ki. E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a
Szajol Község Önkormányzatának tulajdonában álló, az ingatlan nyilvántartás
helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
is.
2. Hatásköri rendelkezések
2.§ Az Mktv. értelmében a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület
filmforgatási célú igénybevétele során a hatósági szerződés jóváhagyásával
kapcsolatos hatáskörét - ide értve az eljárás lefolytatásának jogát, a jóváhagyás
megadásának és esetleges megtagadásának jogát is - a polgármesterre ruházza át.

II. Fejezet
Részletes rendelkezések
3. A használat feltételei
3.§ A közterület filmforgatási célú használatára a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal és a filmforgatási célú használatot kérelmező között létrejött és
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Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott hatósági
szerződés alapján kerülhet sor.
4.§ (1) A jóváhagyott hatósági szerződés alapján a közterületet a jogosult, illetve
nevében az általa jogszerűen meghatalmazott személy használhatja.
(2) A filmforgatási célú tevékenységet folytató jogosult személy köteles a
jóváhagyott hatósági szerződés eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát a
helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek vagy szervek
felhívására felmutatni.
5.§ A közterület filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg
egybefüggően a 10 napot, amely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal,
alkalmanként 10 nappal meghosszabbítható.
6. § (1) A közterület filmforgatási célú használatára kizárólag naponta 7,00 – 21,00 óra
között van lehetőség.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület-használat
nem hagyható jóvá.
7.§ (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan korábban már közterület-használat
iránti kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során
elsőbbséget élvez.
(2) Amennyiben az adott közterületre vonatkozóan a hatósági szerződés
megküldésének időpontjában érvényes közterület használati szerződés van, a
közterület használatának jóváhagyását meg kell tagadni.
8.§ Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek,
akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző 1 éven
belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg,
vagy a jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérően, szabálytalanul használta a
közterületet, továbbá annak, aki a kérelme benyújtását megelőző 3 éven belül
közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.
9.§ A filmforgatás során az érintett közterületen lévő lakóingatlanok gyalogos vagy
gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan
biztosítani.
10.§ A közterületet használó a használat időtartama alatt köteles a közterület állagát
megtartani, a használat során keletkezett károkat helyreállítani és az igénybevétel
időtartamának leteltét követően azt eredeti állapotában visszaadni.

3

4. Rendkívüli események eljárásrendje
11.§ (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható vagy rendkívüli
természeti események miatt elmaradó közterület-használatot a jogosult
köteles haladéktalanul jelezni az Önkormányzatnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterülethasználatot az akadály elhárulása után, továbbá a rendkívüli természeti
eseményből eredő kárelhárítást és helyreállítást követően számított 3 napon
belül újra biztosítani kell.

5. A közterület filmforgatási célú használatának díjai
12.§ (1) A Szajol Község Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használata díjának felső határát a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) A közterület-használati díjat a jóváhagyott hatósági szerződés aláírásától
számított 5 napon belül, a közterület tényleges igénybevételét megelőzően
kell befizetni egy összegben a Szajol Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala házipénztárába, vagy átutalással teljesíteni Szajol Község
Önkormányzatának 11745004-15409326 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
6. Mentességek, kedvezmények
13.§ Nem kell a közterület filmforgatási célú használatát kérelmezni, ha a közterületen
kizárólag kézi hordozású eszközökkel történik a forgatás, a forgatás időtartama a
30 percet nem haladja meg és a filmforgatás nem akadályozza a közterület
rendeltetésszerű használatát.
14.§ (1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film
oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, a települést vagy az
Önkormányzat intézményeit bemutató, továbbá az Önkormányzat
rendezvényeiről készült film.
(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a
közterületet maximum egy napig használja.
(3) Az Önkormányzat és intézményei számára a közterület filmforgatási célú
igénybevétele díjmentes.
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7. Záró rendelkezések
15.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mktv. és a települési
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem
tartalmaz.

Szajol, 2015. szeptember 24.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. melléklet
a 16/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

A Községi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

1. Forgatási helyszín esetén

200.-Ft/m2/nap

2. Technikai kiszolgálás esetén

150.-Ft/m2/nap

3. Stáb parkolása esetén

100.-Ft/m2/nap

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

E melléklet alkalmazásában:
Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt
terület.
Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a
forgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és
hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást
közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.
Stáb parkolás: az előző két kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai
kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és
járművek által elfoglalt terület.
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendeletéhez
az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről
1.§-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó szabályokat állapítja meg.
2.§-hoz
A filmforgatási célú közterület igénybevétel során felmerülő hatásköröket ruházza át a
polgármesterre.
3-10.§-okhoz
A használat részletes szabályait állapítja meg, beleértve az időtartamot, valamint a használó
jogait és kötelezettségeit.
11.§-hoz
A rendkívüli eseményeket, valamint az azokból származó késedelem során alkalmazandó
eljárás szabályait tartalmazza.
12.§-hoz
A közterület-használat díjaira és a fizetés rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
13-14.§-okhoz
A mentességek, kedvezmények szabályait tartalmazza.

15.§-hoz
Záró és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Szajol, 2015. szeptember 24.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

