Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló
11/2004.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva , a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mgtv) 34. §
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1.§
A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról szóló
11/2004.(IV.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) a következő 8/A. §-sal és
alcímmel egészül ki:

„8/A. §
Filmforgatás céljára történő közterület-használatra vonatkozó külön rendelkezések
(1) Az Mgtv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a
továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e
rendelet szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)

A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely
indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(3)

A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:
a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt területe tisztán és rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni,
b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
c) 22 óra utáni forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat
betartani,
d) a használat megszűnését követően a terület eredeti állapotával legalább egyenértékűen
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet
kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.

(4)

A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban
kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a
filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az
akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és
helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
(5)

Turisztikailag kiemelt, központi terület:
a.
b.

(6)

Templom és környéke (55. hrsz),
Európa park (160/1. hrsz)

A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen
(forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 250 m2
területet.

(7) 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.
(8) A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a rendelet
díjszámításra, kérelem benyújtására, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései. Az
Mgtv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
Korm. rendelet és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
2.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 6.§ (1) bekezdésének
c) pontja, 7.§ (3) és 8.§ (2) bekezdései.
(3) Ez a rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Vokány, 2013. szeptember 11.

Mester Mihályné
polgármester

Spánné Csalos Beáta
jegyző

A rendelet kihirdetve a helyben szokásos módon: 2013. szeptember 16.

Spánné Csalos Beáta
jegyző
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