Bánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének
11/2013. (VII.8.)
Önkormányzati RENDELETE
a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdés és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004. (XI.18.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) a következő 13.§ és 13/A.§-szal és az ezeket megelőző
alcímmel egészül ki:
„ A közterület filmforgatási célú használata
13.§ (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
(3) A közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló
filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az
oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
13/A. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot,
mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A
közterület-használat naponta 7 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Indokolt
esetben kivételesen, a minimálisan szükségszerű időtartamra vonatkozóan
engedélyezhető az éjszakai forgatás.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell
meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása
után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást
követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.
(4) Turisztikailag kiemelt terület:
a) Bánki-tó és Tóparti sétány, Bánk 126, 125, 120/5, 128, 127, 106/5, 106/6,
106/3 helyrajzi szám,
b) Bánk községi főtér és Községháza, Bánk 142, 148/2 helyrajzi szám.
(5) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási
helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 200 m2 területet.
(5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület
használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati engedély szükséges.
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(6) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos
lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet
használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági
szerződés nem hagyható jóvá.
(7) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.”
2.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.
3.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bánk, 2013. július 5.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2013. július 8-án

Torma Andrea
jegyző
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Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (VII.8.) önkormányzati rendelet
1. melléklete

„Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 15/2004. (XI.18.) önkormányzati rendelet
2. melléklete
A közterület használati díj mértéke
Közterület használati díj (Ft/m2/nap)

A közterület igénybevétel célja

Alkalmi-, mozgó-, idény- és vásározó
660 Ft/m2/nap + áfa
árusítás, vásár
Hősök tere 5. szám előtti közterülettől
kezdődően a Tóparti sétány pl. rendezvények
1.300 Ft/m2/nap + áfa
alatt, rendezvényekhez kapcsolódóan
Mutatványos
tevékenység
(körhinta,
260 Ft/m2/nap + áfa
céllövölde)
Építési munkával kapcsolatos építőanyag,
állvány és törmeléktárolás, tüzelőanyag
260 Ft/m2/hó + áfa
tárolás
Önálló hirdető berendezések, táblák
1.700 Ft/m2/hó + áfa
Egyéb igénybe vétel esetén: a díj mértékét – a fentiek figyelembe vételével - egyedileg kell
megállapítani.
A filmforgatási célú közterület használatának díja
Közterület
megnevezése
Turisztikailag
kiemelt terület
Turisztikailag nem
kiemelt közterület

Forgatási helyszín

Technikai kiszolgálás

Stáb parkolás

500 Ft/m2/nap + áfa

300 Ft/m2/nap + áfa

200 Ft/m2/nap + áfa

300 Ft/m2/nap + áfa

200 Ft/m2/nap + áfa

100 Ft/m2/nap + áfa

”
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a 11/2013. (VII.8.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a helyi képviselőtestület
gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat.
A település közterületei az önkormányzat tulajdonában állnak. Bánk Község Önkormányzat képviselőtestülete a közterületek és a Bánki-tó használatáról a 15/2004. (XI.18.) önkormányzat rendeletet
alkotta, melyben meghatározásra került a közterületek rendeltetésüktől eltérő használata esetében
fizetendő használat díjak mértéke is.
Az Országgyűlés a 2013. június 3-ai ülésnapján elfogadta az egyes törvényeknek a közigazgatási
hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvényt. A törvény 2013. július 1-jén hatályba
lépő 51.§-a módosítja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt, és felhatalmazást ad a települési
önkormányzatoknak, hogy a tulajdonukban álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára
vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat
területi és időbeli korlátai és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét
rendeletben állapítsa meg a törvény kihirdetést (2013.06.14.) követő 30 napon belül.
A törvény előírásainak eleget téve javasoljuk a közterületek és a Bánki-tó használatáról szóló 15/2004.
(XI.18.) önkormányzati rendelet kiegészítését a kötelezően szabályozást igénylő kérdések
tekintetében.

Részletes indokolás
1.§-hoz
Szabályozza a közterület filmforgatási célú használat maximum időtartamát, indokolt esetekre
tekintettel lehetővé téve annak meghosszabbítását. A rendelet alapvetően a nappali forgatás
engedélyezését teszi lehetővé, a lakosság éjszakai nyugalmának biztosítása érdekében.
Különös hangsúly kerül az Mktv-ben kötelezően önkormányzati rendeleti szabályozási körbe vont
a forgatást akadályozó, a kérelmezőnek nem felróható és a rendkívüli természeti események
esetére vonatkozó külön feltételekkel kapcsolatos szabályozásra, figyelemmel arra is, hogy az
elmaradt forgatásra a helyszínt hány napon belül köteles az önkormányzat ismételten biztosítani
2.§-hoz
A közterületek és a Bánki-tó használatáról a 15/2004. (XI.18.) önkormányzat rendeletet 2. számú
melléklete tartalmazza a közterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén fizetendő díjak mértékét.
A módosító rendelet 1. számú melléklete az alaprendelet e díjtételeket tartalmazó 2. számú
mellékletének módosítását tartalmazza, mely kiegészül a filmforgatási célú közterület használat
díjaival.
3.§-hoz
A rendelet – tekintettel arra, hogy a rendelet alkotást előíró törvényi rendelkezés 2013. július 1-jétől
már hatályos – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon hatályba lép, majd törvényi
rendelkezés értelmében – miután a rendelet módosítás beépül az eredeti alaprendeletbe – a hatályba
lépést követő napon hatályát veszti.
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