
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) önkormányzati rendelete 

aközterület használatáról szóló 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a mozgóképekről 

szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében – tekintettel a 

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében és az épített környezet 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra - a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 

5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 26/B. §-a a következő (7) 

bekezdéssel egészül ki: 

 

„(7) A közterületek filmforgatás célú használatának díjait a rendelet 5. melléklete 

tartalmazza.” 

 

2. § 

 

Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki. 

 

3. § 

 

Hatályát veszti az R. 3. melléklet 2. pontja. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: Segesd, 2016. szeptember ….. 

 

   dr. Varga Katalin 

  jegyző 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …./2016. (….) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet az 5/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez” 

 

 

Közterületek filmforgatás célú használatának díjai a használat célja szerint 

 

 

Forgatási 

terület 

Technikai 
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terület 

Kiürítési terület Forgalomtechnikai 

biztonsági terület 
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2
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2
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        208 
 

töredéknap esetén 104 

      156 
 

töredéknap esetén 78 

       104 
 

töredéknap esetén 52 

       104 
 

töredéknap esetén 52 

          10 
 

töredéknap esetén 5 

 

 

E melléklet alkalmazásában: 

 

a) Forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, 

egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által 

elfoglalt terület. 

b) Technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a 

filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, 

világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a 

filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület. 

c) Stábparkolási terület: Az a) és b) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és 

technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek 

és járművek által elfoglalt terület. 

d) Kiürítési terület: Az a) b) és c) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a 

filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a 

parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen 

a c) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik. 

e) Fogalomtechnikai biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a 

filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A 

biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell 

állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv 

alapján kerül meghatározásra. 


