
Mogyorósbánya Község Önkormányzatának
14l 2013 ( )ilI. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület íilmforgatrás célú hasznosításáról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatínak Képviselő-testtilete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhaálmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében n meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület filmforgatás célú köaerület-használattal összefiiggö, a mozgóképröl szóló
2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) meghaüározott képviselö-testiileti hatásköröket a
pol gármeste n e ruháaza át.

2.§(1) A filmforgatási célú közterület-hasmálatéftmeghatrározott díj megfiz,etése alól mentesség abban
az esetben adható, ha a filmalkoüís helyi közérdekű célt szolgál, Helyi közérdekű célnak
minősül különösen az önkormányzat, annak intézményei érdekében végzstt filmforgatás.

(2) Kedvezmény kizárőlag egyéb közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén
adható. Egyéb közérdekű célokat szolgálnak kiilönösen az oktatási, a tudományos és az
ismeretterjesáő témájú filmalkotások.

(3) A közterület haszrálati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.

(4) A közterületek filmforgatasi célú használaűnak díját arendelet melléklete tartalmazza.

3.§ (1) A filmforgatás célú köáerület-hasmálat nem haladhatja meg u egy hét időtartamot.

(2) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterüÜt-használat nem engedélyezhető.. A
közterület-használat naponta 7 és2I óra közötti időtartamra vonatkoáat.

(3) 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-haszrálatot engedélyezri, ameddig a filmforgatrás akadályozott volt.

(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény esetén az akadá|y elhárulása utan
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges krárelhrárítást és helyreállítást követően újra
biáosítani kell.

4.§(1) A filmforgaás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő
megközelítését a közterület-haszráló köteles folyamatosan biáosítani. E kötelezettséget nem
tartalmaző hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) Ha az MgW. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes köáerület-haszrálati szerződés van,a közterület-hasmálat jóvráhagyását
meg kell tagadni.

5, § Ez a rendelet 2013. december .í.9... napjrán lép hatályba.
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Mellékleú a l4l2013, (KI.12.) önkormányzati rendelethez

A közterület filmforgatás célú lnsanatatfuől szóló 51 2013 (VII. l5.) önkorm ányzati
rendelethez.

1.) A telepiilés központjában, vagy űszburkolattal ellátott teriileten fizetendő tédtési díj:

a.) Forgatasi helyszín : 400 Ftlm2lmp
b.) Technikai kiszolgáltfu: 200 Ftlm2lnap
c.) Sáb parkolás : l50 Ftlm2lnap

2.) Ateleptilés közteriiletén, vagy díszburkolattal el nem látott teriileten fizetendő tédtési
díj:,

a.) forgaüísi helyszín : 200 Ftlm2lmp
b.) Technikai kiszolgálas : 150 FtJm2lnap
c.) Stab parkolás : 100 Ftlm2lnap

E melléklet atkalmaztMban a forgatási helyszín, tecbnikai kiszolgálas, stáb parkolás
fogalmak vonatkozasában a 2004 évi II. törvény 3.szímú mellékletében meghatarozott
fogalom meghaüíroásokat kell alkalmazni.



3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez

Á vórosi, a meglei jogú vórosi, afővúrosi és a kerüIeti önkormónyzat
tulajdonúban ólló közterületekJilmforgatósi céIú hasznúlatdnak díjai a hasznólat

célja szerint

E me l lé He t alkalmazas áb an :

l, Forgatasi helyszín: a forgatás sonín a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők,
díszletelemek, berendezési üírgyak, kelléke§ járművek által elfoglalt teriilet;

2. Technikai kiszolgálás: a forgatasi helyszín közvetlen kömyezetében felvonuló, a forgaüís technikai
megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamenáh világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb,
műszaki személyzet, a forgatást közvetleirül kiszolgáló eryéb egységek és járművek által elfoglalt teület;

3. Stáb parkolas: Az 1-2, kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás helyszínétől területileg
elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és jrárművek által elfoglalt teriilet.
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2 Ftlm2/nap Ftlm2/nap FtJm2lnw
3 a Világörökségról szóló 201l.

évi LXXVII. törvényben felsorolt
budapest'i világörökségi területek
és Budapest turisztikailag kiemelt
központi teületei

2 000 l 000 500

4 Budapest nagykörúton belüli
területei, valamint Budapest
Gellérthegy, Kri sztinaváros,
Rézmál, Rózsadomb, Tabán,
Vérhalom, Víziváros városrészei

800 400 200

5 Budapest kö úgazgatási teriil ete
a nagyköruton kívül

300 l50 l00

6 a város, a megyeijogú város
díszburkolatos vary turisáikailag
kiemelt központi területei

500 200 20o díjtétel szerinti
kategória alapján
kell meghaározri

7 a város, a megyei jogú város
közigazgatási terül etének nem
díszburkolatos vagy nem
turisztikailag kiemelt központi
területei

200 150 l00


