
BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete 
 

A közterületek használatáról szóló 8/2003. (V.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

 
(Tervezet) 

 
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A közterületek használatáról szóló 8/2003. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) a következő alcímmel és 14/A.§-al, 14/B.§-al egészül ki: 
 

„A közterület filmforgatási célú használatára  
vonatkozó eltérő szabályok 

 
14/A.§ 

 
(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás 

forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatási célú 
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait ebben az alcímben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.  

(2) A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, az Mktv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 

(3) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 nap időtartamot, 
amely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal, esetenként 5 nappal 
meghosszabbítható. 

(4) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 700-2100 óra közötti időtartamra 
vonatkozhat. Különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. 

(5) A kérelmező a tevékenysége során köteles tartózkodni a közterület más használóinak 
szükségtelen zavarásától.  

(6) A filmforgatási célú közterület-használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem 
felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület használati 
engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot 
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. Az akadály elhárulása után, 
az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően, legfeljebb 5 napon belül újra 
biztosítani kell a közterület-használatot. 

 
14/B.§ 

 
(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására az 

Mktv. rendelkezései az irányadóak. 



(2) A fizetendő díj 50 %-al csökken, ha a film forgatásának célja Berzence Nagyközség 
történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, 
művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, 
épített és természeti környezet értékeinek bemutatása. 

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 
adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az 
ismeretterjesztő filmalkotások.” 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2013. október 1-én lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
Berzence, 2013. szeptember 17. 
 
 
 
 
 Kovács Zoltán      Cseh István 
 polgármester        jegyző 

 
 

 
 


