Jegyzőkönyv:
Csöde Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 10-én (szerdán) 7,30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Csöde önkormányzati épületének helyisége.
Jelen vannak: Reszneki Gyuláné polgármester és Kovács Jánosné képviselőtestületi tag.
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
I. A NAPIREND ELŐTT:
Reszneki Gyuláné: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot.
A képviselőtestület a javaslat alapján – 2 igen szavazattal – az alábbi napirendi pontot fogadta el:
1./ A közterület filmforgatás célú használatának szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.
Előadó: Reszneki Gyuláné polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A közterület filmforgatás célú használatának szabályairól szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Megjelent a filmforgatással kapcsolatos törvény, mely alapján az
önkormányzatnak a törvény kihirdetését követő 30 napon belül, vagyis június 14-ig rendeletet kell
alkotnia. A törvény és a végrehajtási rendelet is leírja, hogy a közterületet nem akadályozhatják, a
filmforgatás nem haladhatja meg az egy hetet. Filmforgatás 7-21óra között lehetséges. Filmforgatás
nem engedélyezhető az önkormányzat által tartott rendezvény időtartamára, illetve területére. A
filmforgatás céljából történő közterület használat során a közterület tisztán és rendben tartásáról, a
zöldterület kíméletes használatáról folyamatosan gondoskodni kell. A használat befejezését
követően az eredeti állapotot vissza kell állítani, az esetleges környezetszennyezést meg kell
szüntetni. A stáb parkolására díszburkolattal ellátott közterület nem használható, a szomszédos
ingatlan megközelítését biztosítani kell. A kérelmet az illetékes kormányhivatalnál kell
előterjeszteni, legalább 5 nappal előbb, sürgős eljárás esetén legalább 2 nappal előbb. A
kormányhivatal a közterület-használatra irányuló kérelmet 1 munkanapon belül, sürgős eljárás
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esetén haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, akinek 2 munkanapon belül sürgős
eljárás esetén 1 munkanapon belül kell reagálnia. A kérelmezőnek 5.000,- Ft-ot kell fizetnie a
kormányhivatal felé. Ha sürgősséggel kéri, akkor 50.000,- Ft-ot. A képviselőtestület az
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a törvény 3.
mellékletében meghatározott díj ellenében biztosíthatja. Városi önkormányzat esetén a forgatás
helyszínéért 200,- Ft/m2/nap, technikai kiszolgálásra 150,- Ft/m2/nap, stábparkolására 100,Ft/m2/nap díj kérhető. Községek esetében rendeletben kell meghatározni, hogy a felső határnak
megfelelő díj ellenében biztosítható a közterület. A hivatal részéről felső határnak – az előbb
ismertetett összeg – a 3. melléklet 7. pontját gondolták meghatározni. A díjkedvezmény mértéke
maximum 50 % lehet, mely az önkormányzat bevétele. Ebből nagy bevételre nem lehet számítani.
Reszneki Gyuláné: Úgy gondolja a választások előtt náluk biztosan lesz filmforgatás.
Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
10/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a közterület filmforgatás célú használatának szabályairól
szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja.

Reszneki Gyuláné: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendkívüli ülését 8,00 órakor
berekeszti.

Kmft.

/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Reszneki Gyuláné :/
polgármester

