Zalaszántó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
a közterület filmforgatási célú használatáról

Sze
Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX.09) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról

Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az
egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

(4)
2. §

1. §
(1)
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.)
szerinti
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban:
filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterülethasználattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi
hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(2)
A fizetendő használati díj mértékét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3)
Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások
forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a
tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50 % lehet.
(1)

3. §

A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét
időtartamot.
(2)
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 azonnal, természeti esemény esetén
az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
Filmforgatás céljából
a)
csak úgy lehet közterületet lezárni, ha a közúti közlekedés
forgalom eltereléssel biztosított,
b)
életvitelszerűen emberi tartózkodásra szolgáló épület
bejáratának 100 méteres körzetben 22,00-6,00 óra között 3 óra
hosszánál több időre nem lehet lezárni, és az érintetteket a lezárás
időpontjáról legalább 3 nappal korábban igazolhatóan értesíteni kell.

4. §

Ez a rendelet 2013. szeptember 10-én lép hatályba.
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