Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2013.(IX. 25.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatáról
Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának
díját a (2) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
(2) A közterület filmforgatási célú használatának díja a település
a) turisztikailag kiemelt közterületén 300,- Ft/m2/nap;
b) nem turisztikailag kiemelt közterületén 150,- Ft/m2/nap.
(3) A rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt központi területnek számít az ingatlannyilvántartásban a hegykői 204/59, 204/73, 204/82, 204/89, valamint a 205/1 helyrajzi szám alatt
felvett ingatlan.
2. § (1) A képviselő-testület az 1. §-ban leírt közterület-használati díj megfizetése alól a (2) és a
(3) bekezdésben leírt esetekben mentességet biztosít.
(2) Mentes a díjfizetés alól a közterület-használat, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál.
Közérdekű célnak minősül különösen az oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú,
vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások forgatásához
szükséges közterület-használat, továbbá az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, vagy
az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság által, vagy ezek érdekében végzett
filmforgatás.
(3) Mentes a díjfizetés alól a közterület-használat abban az esetben is, ha a közterület
filmforgatási célú használata a két napot nem haladja meg.
3. § A közterület filmforgatási célú használatának feltétele, hogy a kérelmező hatósági
szerződésben vállalja
a) az eredeti állapot helyreállítását;
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán
tartását;
c) a keletkezett hulladék elszállítását;
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkról; továbbá
f) a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé
történt károkozást is.
4. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén, az önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges
kárelhárítást vagy helyreállítást követő tíz munkanapon belül biztosítja újra a közterületet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Hegykő, 2013. szeptember 12.

Szigethi István
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A rendelet kihirdetve:
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