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(IX. 17.) iinkormfnyzati rendelete

a kiizteriiletek filmforgatfsi

c6hi haszn i./rat6r6l

Bodrogkisfalud kcizs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselotesttilete az Alaptorveny 32. cikk (l
bekezd6sdnek e.) pontjriban 6s a mozg6k6prol sz6l6 2004. 6vi II. tcirvdny 37.
$ (4)
bekezddsdben kapott felhatalmazds alapj6n, amozg6k6pr6l sz6l6 2004.6vi II. torv6ny 34. g
(5) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkdrdben eljinvaa kdvetkezoket rendeli el:

1. $
(1) A mozg6kdpr6l sz6l6 2004.6vi II. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkot6s
forgat6sa c6lj6b61 tdrt6n6 k6zteriilet-hasznillat (a tovrlbbiakban: filmforgatris c6hi
k<izteri.ilet-haszniiat) vonatkoz6s6ban a jelen rendelet szabiiyaitkell alkalmazni.
(2) A filmforgatds cdhi kozteriilet-hasznillattal iisszeftigg6, Mktv-ben meghat1rozott
kdpvi sel6 -testiileti hatdskcirdket a pol g6rmester gyakorolj a.

2.

$.

(l) A kciztertilet filmforgatfsi cdhi haszntlatdert

forgat6si helyszin 6s kiszolgril6s eset6n 500
Ftlm2lnap, st6b parkol6s eset6n 300 Ftlm2lnap k<izterill et-haszntiati dij; kell fizetni. .
(2) Mentes a koztenilet-hasznillati dij al6l:
a.) az onkormitnyzaL megrendelds6re k6sziil6 film forgatdsa
b.)az dnkormitnyzatrol turisztikai c61b6l k6szitett film forgat6sa
c.) kcizdrdekti cdlokat szolg6l6 ktildnrisen az oktatfni, a tudom6nyos 6s az ismeretterjeszt6
t6mrijri film forgat6sa

3.

$.

(i) A filmforgat6s

cdhi kciztertilet-hasznillatnem haladhatja meg a k6t hetet, mely
indokolt esetben legfelj ebb k6t alkalommal meghosszabbithat6.
(2) A fi lnrforgat6s cdhi ktizteriilet-hasznillat munkanapo kon 7 .A0 -22.00 orakozotti

id6tartamra vonatkozhat, kiilonosen indokolt esetben

ett6l eltdro id6tartam

is

engeddlyezhet6.

(3)

A forgatdst akadfiyozo, de a k6relmez6nek nem felr6hat6, valamint a rendkivtili
term6szeti esem6nyek eset6n a kdzteriilet-haszniiati enged6lyt olyan id6tartamban kell
meghosszabbitani 6s a kdzterrilet-hasznillatot engeddlyezni, ameddig a filmforgat6s
akadfiyozott volt. A kozteriilet-haszntiatot ilyen esem6ny esetdn az akaddly elh6rul6sa
utbn azonnal, termdszeti esem6ny esetdn az esetleges k6relhririt6st 6s helyrerillitrist
k<jvet6en ujra biztositani kell.

(4) A filmforgat6s sor6n a szomsz6dos
(5

1ak6 ingatlanok gyalogos vagy gdpkocsival tort6n6
megkdzelit6sdt a kozterrilet-hasznillo k0teles folyamatosan biztositani. E kcttelezetts6get
nem tartalmaz6 hat6sdgi szerzodes nem hagyhat6 j6v6.
Ha az Mktv. szerinti hat6s6gi szeru6d6,s megkUlddsdnek id6pontj6ban a koztertiletre
vonatkoz6an drvdnyes kcjzteriilet-haszn6latiszeizodes van,
koztenilet-hasznillat
jov6hagy6s6t meg kell tagadni.

a

4.

$,

Ez a rendelet 2013. szeptember 20, napjhn ldp hat6lyba.

