
Ináncs Község Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2013.(IX.26.) önkormányzati 

rendelete a közterületek használat helyi szabályozásáról szóló 15/2009(XII.16) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Ináncs Község Önkormányzat Képviselő- testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

37 § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat helyi 

szabályozásáról szóló 15/2009(XII.16) önkormányzati rendelete ( a továbbiakban : Rendelet) 

3. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki.: 

 

 „ j) a közterület filmforgatási célú használatára” 

 

2.§ A Rendelet a következő 4/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki.: 

 

„A közterületek filmforgatási célú használata  

 

4/A § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény ( a továbbiakban: Mktv.)  szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület- használat  ( a továbbiakban : filmforgatás 

célú közterület használat) vonatkozásában a rendelet szabályait ezen alcímben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

(2) Filmforgatás célú közterület használat nem haladhatja meg a 15 nap időtartamot.  

 

(3) A filmforgatás célú közterület használattal összefüggő Mktv.-ben meghatározott 

képviselő testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 

(4) 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 elhárítása után 

azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra 

biztosítani kell. 

 

(5) Filmforgatás célú közterület használat igénybevételéért fizetendő díj: 

a.) forgatási helyszín esetében 300 Ft/m
2
/nap 

b.) technikai kiszolgálás és stáb parkolás esetén 150 Ft/ m
2
/nap. 

 

(6) A fizetendő díj 15 % -kal csökken, ha a filmforgatás célú közterület használat csak 1 

napot vesz igénybe. 

 

(7) Mentes a díjfizetés alól 

 

 a) az Mktv. szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha a forgatás időtartama nem 

haladja meg a 15 napot, 

 

b) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

 

c) az önkormányzat rendezvényeiről készülő film forgatása. 



 

 (8) A filmforgatás célú közterület használat során a közterület használó köteles folyamatosan 

biztosítani a szomszédos lakóingatlanok gyalogosan vagy gépkocsival történő 

megközelítését. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

 

3.§ A Rendelet 7.§ (7) bekezdésében a „ Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe „Ináncsi 

Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép. 

 

4.§  Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Kiss Péter       Nagyné Halmai Katalin 

Polgármester        jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Ináncs, 2013.szerptember 26. 

 

 

Nagyné Halmai Katalin 

jegyző 

 

 


