Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013 (VII.25.) rendelete
a közterület használat általános rendjéről szóló
9/2008. (VI.25.) számú rendelet módosításáról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi
II. törvény 34. § (4)-(5) bekezdésében valamint 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az
Ügyrendi Bizottság véleményezését követően az alábbiakat rendeli el:

1. § A közterület használat általános rendjéről szóló 9/2008. (VI.25.) számú rendelet a
következő alcímmel és 15/A-15/C §.al egészül ki:

A közterület filmforgatási célú használata
15/A §
(1) A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatás céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási célú közterülethasználat) vonatkozásában a rendelet szabályait ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A filmforgatási célú közterület-használattal összegfüggő, Mktv.ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
15/B §
(1) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat által vagy megbízása alapján
közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.
(2) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 15 napot, mely indokolt
esetben legfeljebb két alkalommal hosszabbítható meg.
(3) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Jászszentlászló község
közigazgatási területén lévő, turisztikailag kiemelt központi területek:
a) Központi park
b) Kerek-tó és a hozzá kapcsolódó területek.
(5) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb
parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás
céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50 %-át.
A stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület nem használható

(6) A kérelmező a tevékenység során köteles tartózkodni a közterület más használóinak
szükségtelen zavarásától.
(7) A filmforgatási célú közterület-használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható,
valamint rendkívüli természeti esemény esetén a közterület-használati engedélyt olyan
időtartamra kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a
filmforgatás akadályozott volt. Az akadály elhárulása után, az esetleges kárelhárítást és
helyreállítást követően 15 napon belül újra biztosítani kell.

15/C §
(1) A fizetendő díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.
(2) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja Jászszentlászló
történelmének, kulturális örökségeinek, egyházi életének, gazdasági, művészeti értékeinek,
sport és kulturális életének, épített és természeti környezet értékeinek bemutatása.
(3) Mentes a közterület-használati díj alól:
a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása,
b) az önkormányzatról turisztikai célból készített film forgatása,
c) a községi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, vagy
d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Jászszentlászló, 2013. július 24.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző

Záradék:
Ezen Képviselő-testületi rendelet 2013. július 25-én kihirdetésre került.

Valentovics Beáta
jegyző

