
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 8/2013 (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról 
 
 
Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
e pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a mozgóképekről szóló 2004. évi II. tv. 34. 
§ (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes 
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi LXXXIV. törvény 98.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja.  
 

I.  
Bevezető rendelkezések 

 
1 § (1) E rendelet hatálya Bodrog Község közigazgatási területén található az 

önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatára terjed ki.  
 (2) Az e rendelettel kapcsolatosan keletkező döntéshozatali jogkört a képviselő-

testület a polgármesterre ruházza át.  
 

II. 
A közterületek filmforgatási célú használatának szabályai 

 
2.§ (1) Az önkormányzat a tulajdonában álló közterületeket, e rendeletben meghatározott 

díj fejében filmforgatás céljára rendelkezésre bocsájtja.   
 (2) A filmforgatási célú közterület-használat díját az önkormányzat 150 Ft/m2 árban 

állapítja meg. A parkolási lehetőség biztosítására az önkormányzat nem számol fel 
külön díjat.  

 (3) Mentes az e rendelet 2 § (2) bekezdésében meghatározott díj megfizetése alól, az 
oktatási tudományos, vagy ismertterjesztő témájú filmalkotás elkészítésére 
irányuló tevékenység. Továbbá mentességet élvez a forgatási tevékenység, 
amennyiben a filmforgatás időtartama nem haladja meg az 5 napot. 

 
3.§ A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható körülmények, valamint 

rendkívüli természeti események esetén a kérelmező mentesül az e rendelet 2§ (2) 
bekezdésében meghatározott díj fizetése alól. Amennyiben a kérelmező továbbra 
is igényt tart a forgatási helyszínre, azt a zavaró körülmények elhárítása után az 
önkormányzat 5 napon belül köteles rendelkezésére bocsájtani. 

 
4. § (1) A filmforgatási tevékenység a településen élők nyugalmát nem zavarhatja. 
 (2) Forgatási tevékenységet csak 07:00 és 20:00 között lehet folytatni, ettől a 

kérelmező eltérhet az önkormányzat külön engedélyével.  
 (3) A filmforgatás ideje alatt a stábnak biztosítania kell a településen élők számára a 

magánterületük, lakóhelyük megközelítését gépkocsival és gyalogosan egyaránt. 
 

 
 
 
 
 



III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Hetes 2013. augusztus 29. 
 
 
…………………………      …………………………… 
Laczóné Hardi Márta                  Sütő Ervinné 
             Jegyző        polgármester 
 
Kihirdetve: 
 
2013.augusztus 29. 
 
Laczóné Hardi Márta  
jegyző 


