
Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

a közterület filmforgatási célú használatáról 

 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2016.09.30-ig) 

 

 

 

Az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) 

és (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet 

alkotja:  

1.§ 

 

(1) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvényben (továbbiakban: Mktv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a 

polgármester gyakorolja. 

 

(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt 

esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. 

 

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző 

engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében 

az 1500 m2-t nem haladhatja meg 

 

(4) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra 

vonatkozhat, különösen indokoltesetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. 

 

(5)  A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Ostoros község 

közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek: 

 

a) történelmi pincesorok (Gárdonyi úti és Szépasszonyvölgy úti pincesor) 

b) Ostorosi víztározó környéke, 

c) Szent István tér és park. 

 

2. § 

 
 

(1)  Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással 

fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati 

döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel 

érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül   

megszünteti. 

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület 

használatot biztosítani kell. 

 

(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 

 



(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet 

megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet  a  természetes,  vagy  épített  

környezetet  érintően  olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási 

területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 

30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell. 

 

3. §1 

 

(1)  Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. 

évi II. törvény (továbbiakban Mtv.) 3. mellékletének 5. és 6. pontjában meghatározott díjak 

ellenében biztosítja. 
 

(2)   A díjak évente a tárgyévet megelőző évre közzétett fogyasztói árindex szorzatával növelt 

mértékben emelkednek, melyet az önkormányzat honlapján az adott év elején közzé kell 

tenni. 
 

 
 

4. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Kisari Zoltán sk.       Vasas Ágostonné sk. 

polgármester                 jegyző  

 

 

 

A rendelet elfogadásra került:  2013. július 22. 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. augusztus 15. 

 

 

Vasas Ágostonné 

        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Módosította: 15/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. X.1.-től 


