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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (09. 29.) számú Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Jászboldogháza Községi Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületeknek a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e rendelet szabályait
kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati rendelet kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiség nélküli társaságra, amely Jászboldogháza Községi Önkormányzat tulajdonát
képező közterületet filmforgatási céllal használja, vagy használatának engedélyezését
kérelmezi.

2. §
A már engedélyezett közterület-használatot a kérelmezőnek fel nem róható, valamint
rendkívüli természeti esemény miatt akadályozó ok esetén a filmforgatási célt akadályozó
körülmény megszűnésétől számított nyolc munkanapon belül újra biztosítani kell.
3. §
(1) A filmforgatáshoz kapcsolódó közterület-használat során a közterület-használó köteles:
a) a lakóingatlanok megközelítését folyamatosan biztosítani;
b) betartani a munka-, baleset-, és egészségvédelmi szabályokat, a használat kizárólag a
használó felelősségére történhet;
c) az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék elszállításáról
gondoskodni;
d) minden egyéb, a tevékenység gyakorlásához egyébként szükséges engedélyt beszerezni;
e) tartózkodni minden olyan magatartástól, tevékenységtől, amellyel a közterületben,
továbbá a közterület környezetében lévő ingatlanokban kárt okozna.
f) a filmforgatás által okozott, vagy azzal összefüggésbe hozható károkat megtéríteni,
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
(2) A közterület-használat befejezését követően a közterület-használó köteles a közterület
eredeti állapotát helyreállítani.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását, ha
a) a közterület-használó az (1)-(2) bekezdésben felsorolt feltételek teljesítését nem vállalja,
vagy
b) a jóváhagyás iránti kérelemnek Önkormányzathoz érkezésekor ugyanarra a közterületre
már érvényes közterület-használati engedély került kiadásra.
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4. §
(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megegyezik az Mgtv. 3.
melléklet 7. pontjában megállapított díj mindenkori mértékével.
(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a kérelmező, ha a
forgatás időtartama nem haladja meg az 5 napot, és a forgatni tervezett film
a) a Jászboldogháza Községi Önkormányzat által szervezett rendezvényekről készül, vagy
b) célja Jászboldogháza civil szervezeteinek és tevékenységüknek, az épített és természeti
környezete értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, vagy
c) oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, vagy
d) filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül.
5. §
A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag
kiemelt területet.
6. §
A Képviselőtestület a közterületek filmforgatás célú használatára vonatkozó eljárásokban
történő döntéssel kapcsolatos hatáskört átruházza a polgármesterre.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldogháza, 2015. szeptember 28.
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Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Kihirdetve: 2015. szeptember 29.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

