
Kelebia Község Ö kor á yzatá ak Képviselő-testülete 

19/2013.(XI.01.) rendelete 

a filmforgatási célú közterület használatról. 

 

Kelebia Község Ö kor á yzatá ak Képviselő-testülete a ozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§.(1)bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az 

alábbi rendeletet alkotja.  

 

Az önkormányzati rendelet hatálya 

1.§. 

1  A re delet sze élyi hatálya a Kele ia Község Ö kor á yzata tulajdo á a  lévő 
közterületet fil forgatás éljá ól igé y e vevő agá ysze élyekre, jogi sze élyekre, jogi 
sze élyiséggel e  re delkező  szervezetekre terjed ki. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Kele ia Község Ö kor á yzata tulajdo á a  lévő 
közterületekre terjed ki.  

 

Hatásköri rendelkezések 

2.§. 

Az ö kor á yzat tulajdo á a  lévő közterület fil forgatás élú igé y evétele sorá  a 
képviselő-testület részére megállapított hatáskört a polgármester gyakorolja. 

 

Használati díj 

3.§. 

Az önkormányzati tulajdonú közterület filmforgatás célú igénybe vételéért használati díjat 

kell fizetni, melynek mértéke: 

a.) forgatási helyszín esetében:   150,-Ft/m2/nap 

b.) technikai kiszolgálás esetében:  100,-Ft/m2/nap 

c.) stábparkolás esetében:    50,- Ft/m2/nap 



 

Mentességek 

4.§. 

Me tes a hasz álati díj egfizetése alól a kérel ező, ha a forgat i tervezett fil : 

- a települést, vagy az önkormányzat intézményeit mutatja be, 

- az ö kor á yzat, vagy álla i i téz é yek re dezvé yeiről készül. 

 

Rendkívüli események eljárásrendje 

5.§. 

(1) A forgatást akadályozó, de a kérel ező ek fel e  róható vagy re dkívüli ter észeti 
ese é yek iatt el aradó közterület hasz álatot a kérel ező köteles haladéktala ul 
jelezni az önkormányzatnak.  

(2) Az (1)bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az 

ö kor á yzat az ok egszű ésétől szá ított 3 apo  elül iztosítja.  

 

A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések 

6.§. 

(1) Vasárnapra és ünnepnapra közterület használat nem hagyható jóvá. 

(2) A közterület használat naponta 7 és 21 óra közötti időtarta ra vo atkozhat. 

3  A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag 

kiemelt területet. 

Záró rendelkezések 

7.§. 

 

Ez a rendelet 2013. november 1. napján lép hatályba. 

 

                    Maczkó József                                             Oltyánné Kozla Erika  

                     polgár ester                                                          jegyző 


