DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (X.6.) önkormányzati r e n d e l e t e

a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
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Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5), valamint 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2013.(VII.02.) önkormányzati rendelet 41. § (4) bekezdésében a Pénzügyi és Fejlesztési
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző
engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az
2000 (kettőezer) m2-t és a 60 (hatvan) napot nem haladhatja meg.
2. § (1) Filmforgatás nem engedélyezhető az önkormányzat, valamint az intézményei
által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények
időtartamára, illetve területére.
(2) Az (1) bekezdés alóli mentesség kizárólag a 6. §-ban meghatározott célokra adható.
3. § (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható
károsodással fenyegető helyzet (a továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén – a
jegyző döntését követően - az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett
részének igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 3 (három) órán belül
megszünteti.
(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb 3 (három) napon belül a
közterület használatot ismét biztosítani kell kérelmező részére.
(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni
azzal, hogy a rendkívüli helyzet megszűnését követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül
kell biztosítani a közterület használatát a kérelmező részére.
4. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj (ÁFÁ-val):
a) forgatási terület esetén:
b) technikai terület esetén:
c) stábparkolási terület esetén:
d) kiürítési terület esetén:
e) forgalom- technikai biztonsági terület esetén:

120.- Ft/m2/nap
100.- Ft/m2/nap
70.- Ft/m2/nap
60.- Ft/m2/nap
10.- Ft/m2/nap

(2) A fizetendő díj 30 (harminc) %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja
meg a 30 (harminc) napot.
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a rendeletet Decs nagyközség képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-án megtartott ülésén alkotta meg

HATÁSVIZSGÁLAT
a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelet-tervezethez
A rendelet megalkotásának szükségességét a magasabb szintű jogszabály változása indokolja.
Társadalmi hatása: nincs
Gazdasági hatása: nincs
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége: magasabb szintű jogszabályok módosulása indokolja
A jogalkotás elmaradásának következményei: a kormányhivatal törvényességi felhívással
élhet
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.
Véleményeztetés: Pénzügyi és Fejlesztés Bizottság véleményezi.

