Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a mozgóképrıl szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképrıl szóló 2004. évi
II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1.§ (1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggı, a mozgóképrıl szóló 2004.évi II.
törvényben meghatározott képviselı-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(2) Díjfizetés alóli mentesség kizárólag közérdekő célokat szolgáló (különösen oktatási,
tudományos vagy ismeretterjesztı témájú, vagy filmmővészeti állami felsıoktatási képzés
keretében készülı) filmalkotások forgatása esetén adható.
(3) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely indokolt esetben
legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(4) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti idıtartamra
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettıl eltérı idıtartam is engedélyezhetı.
(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható események esetén az akadály
elhárulása után azonnal, de legkésıbb 3 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell.
(6) Rendkívüli természeti események esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követıen
azonnal, de legkésıbb 3 napon belül a közterület használatot újra biztosítani kell.
(7)
A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Tiszaszentimre község
közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi terület nincs.
(8) A filmforgatási célú közterület használati díj felsı határát e rendelet melléklete tartalmazza.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Tiszaszentimre, 2013. augusztus 30.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester

Juhászné Papp Irén s.k.
jegyzı

Záradék:
Ezen rendelet 2013. szeptember 4-én kihirdetésre került.
Tiszaszentimre, 2013. szeptember 4.
Juhászné Papp Irén s.k.
jegyzı

Melléklet a 12/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelethez
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Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

Ft/m2/nap

200

150

100

E melléklet alkalmazásában a forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak
vonatkozásában a 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat
kell alkalmazni.

