Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú igénybevételéről
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezés
1. § A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben (a továbbiakban: Mtv.) a települési
önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési
önkormányzat részére megállapított hatáskört Bükkszék Község Polgármestere gyakorolja.
2. Használati díj
2. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért
használati díjat kell fizetni, melynek összege a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.
(2) A naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetén a töredéknapra
meghatározott díjakat az Mtv. 3. számú melléklet 5-6. pontja alapján kell megállapítani.
3. Mentességek, kedvezmények
3. § (1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film:
a) oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú,
b) a települést, vagy az önkormányzat intézményeit mutatja be,
c) az önkormányzat rendezvényeiről készül.
(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet
csak egy napig használja.
4. Rendkívüli események eljárásrendje
4. § (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti
események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni
az önkormányzatnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület-használatot az
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.
5. A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések
5. § (1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg
egybefüggően a tíz napot.
(2)

Az önkormányzati rendezvényről készülő film kivételével nem adható filmforgatási célra
közterület-használati engedély az évente megrendezésre kerülő polgármesterek bográcsfőző
versenyének idejére, mely minden év júniusának negyedik hétvégéje.

(3) A település turisztikailag kiemelt közterületeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.
7. § Hatályát veszti Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület
filmforgatási célú igénybevételéről szóló 10/2013. (VII.15.) önkormányzati rendelete.
Bükkszék, 2016. szeptember 29.
Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző

1. melléklet a 9/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használata díjai a használat célja szerint.
Közterület
megnevezése

Ssz.

Bükkszék község
turisztikailag
kiemelt
közterületei
Bükkszék község
nem turisztikailag
kiemelt
közterületei

1.

2.

Forgatási
terület
Ft/m2/nap

Technikai
terület
Ft/m2/nap

Stábparkolási
terület
Ft/m2/nap

Kiürítési
terület
Ft/m2/nap

Forgalomtechnikai
biztonsági terület
Ft/m2/nap

500

200

200

200

20

200

150

100

100

10

2. melléklet a 9/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
Bükkszék község turisztikailag kiemelt közterületei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

231 hrsz-ú József A. út
175 hrsz-ú Fürdő út
280/3 hrsz-ú Szabadság tér
240 hrsz-ú zöldterület
241 hrsz-ú zöldterület
246 hrsz-ú zöldterület
232 hrsz-ú közpark
213/1 hrsz-ú beépítetlen terület
234 hrsz-ú közterület

