MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2013. (VII. 22. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 9/2008.
(VI. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 9/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közter.
r.)a következő 14. §-al egészül ki:
„14. § (1) A közterület eltérő célú használatának szabályait a közterület filmforgatási
célú használata esetén az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés
jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyás megtagadható, ha a filmforgatás
a) a lakosság nyugalmának túlzott, aránytalan mértékű zavarásával járna
b) a természeti vagy az épített környezet túlzott, aránytalan megterhelésével
járna
c) a településen való közlekedést jelentősen korlátozná
d) a közerkölcs vagy a közízlés sérelmével járna.
(4) A közterület filmforgatási célú használatának időtartama a 30 napot nem
haladhatja meg.
(5) A közterület filmforgatási célú használatának díja a használat célja szerint:
a) forgatási helyszín 200 Ft / m2 / nap;
b) technikai kiszolgálás 150 Ft / m2 / nap;
c) stáb parkolás 100 Ft / m2 / nap.
(6) Közérdekű célokat szolgáló filmforgatás esetén a közterület használati díj
mértéke 50 %-al csökken.
(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkívüli természeti események esetén a közterület használatot az akadály
megszűnését követő 8 napon belül újra biztosítani kell azzal, hogy a közterület
használat időtartama az akadályoztatás időtartamának megfelelő idővel
meghosszabbodik.”
2. § A Közter. r. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Út, járda és élőnövényzettel beültetett zöldfelületek esetén az építés,
felújítás befejezésétől számított ötödik naptári év december 31-ig azok
bontásához hozzájárulni tilos, kivéve a halasztást nem tűrő, veszélyt elhárító
bontásokra, valamint a csak fűvel beültetett zöldfelületekre.”
3. § Hatályát veszti a Közter. r. 2. § (2) bekezdése.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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polgármester
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