Füzesabony Város Képviselő-testületének
14/2013. (VII.19) önkormányzati rendelete
A közterület filmforgatási célú használatára
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
1.bek a.) pontjában, (2) bekezdésében, valamint a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37. § (4) 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. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§
/1/ A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben 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 filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra
vonatkozhat, különösen indokoltesetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
/4/ A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Füzesabony Város
közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek:
a) a MÁV állomás épülete (1377/2-hrsz) és környezete
b) a központi területet határoló közterületek: Baross Gábor utca (2446/1-hrsz, 2446/2-hrsz),
Baross Gábor tér( 1647-hrsz)
2.§
A rendelet 2013.július 19. napján 9.00-órakor lép hatályba.

Füzesabony, 2013. július 19.
Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
megbízásából
Dr. Bán János
aljegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. július 19. 8.00-óra

Gulyás László
polgármester

Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika
jegyző
megbízásából

Dr. Bán János
aljegyző

Indokolás:
Az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülés napján elfogadta az egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013.évi LXXXIV. törvényt
(a továbbiakban: Tv.).
A Tv. 51. §-a módosítja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mktv.)
és felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy a tulajdonukban álló közterületek
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazandó
mentességek körét, a használat területi és időbeli korlátait és feltételeit, valamint a
turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.
A Tv. 98. § rendelkezése szerint a települési önkormányzatok a kihirdetést követő 30 napon
belül kötelesek a hivatkozott rendeletet megalkotni.

