
 

Értény Község Önkormányzat 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete 

 a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 

 

Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

37. § (4) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás 

forgatása céljából történő közterület használat (továbbiakban: közterület filmforgatási célú 

használata) vonatkozásában, Értény Község tulajdonában lévő közterületeket érintően, ezen 

rendelet szabályait az e részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(2)
1
 Közterület filmforgatási célú használata csak a szükséges mértékben korlátozhatja a 

közterületek rendeltetésszerű használatát és nem eredményezhet aránytalan terhet a közterülettel 

határos ingatlanok tulajdonosai, használói részére.A szükséges mérték meghatározására, valamint 

a közterület használónak a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötendő 

hatósági szerződés jóváhagyására – átruházott hatáskörben – a polgármester jogosult. 

 

2.§ 

 

A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek 

teljesítését vállalja a hatósági szerződésben: 

a) az eredeti állapot helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, 

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos 

lényeges információkról, 

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót, megjelentetését a helyi médiában, továbbá 

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a 

harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is továbbá, 

g) hogy a filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését folyamatosan biztosítja. 

 

3.§ 

 

A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 

10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás 

akadályozva volt. 
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4.§ 

 

(1) Közterület filmforgatási célú használata esetén fizetendő közterület használat díja megegyezik 

az Mgtv. 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj 50 %-át kell megfizetni, ha a film forgatásának célja Értény 

Község történelmének, kulturális örökségének, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális 

életének, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, az épített és természeti környezet 

értékeinek, turisztikai nevezetességeinek, valamint az önkormányzat intézményei, költségvetési 

szervei, társaságai tevékenységének a bemutatása. 

 

(3) Mentes a díjfizetés alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy 

ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) 

filmalkotások forgatása. 

 

5.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. 

 

(2) Ezen rendeletet a képviselő-testület a 2013. szeptember 11. napján megtartott ülésén 

alkotta meg. 

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik 

 

 

 

 

 

 

Máj Zoltán                                                                  Gulyásné Dr. Könye Katalin 

polgármester                                                                                jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2013. szeptember 18. napján kihirdetve. 

 

Értény, 2013. szeptember 18. 

 

 

 Gulyásné Dr Könye Katalin 

  jegyző 

 

 

 

Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja 2016.08.31. 

Értény, 2016.08.31. 

 

     Gulyásné Dr Könye Katalin 

  jegyző 

 


