
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉVEL 

23/2013.(VIII.22.) önkormányzati rendelete 
a közterületek rendeltetésétől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011 

(IV.29) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata képviselői testülete a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény 34§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek 
rendeltetésétől eltérő használatának szabályairól szóló 19/2011 (IV.29) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
A Rendelet az alábbi 3/B §-sal egészül ki: 
 

„3/B § 

(1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételére vonatkozó kérelmet a filmelőállító 
vagy a filmgyártó vállalkozás nyújthatja be. 

(2) A kérelmező a kérelmet a forgatási helyszín használatának tervezett megkezdése 
előtt legalább 30 nappal kell, hogy benyújtsa. 

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események eredő okokból a közterület filmforgatási célú igénybevételének 
akadályoztatása esetén az önkormányzat az akadály/ akadályozó esemény 
megszűnését követően haladéktalanul, de  legkésőbb 10 munkanapon belül köteles 
biztosítani a helyszín tovább használatának lehetőségét. 

(4) Mentes a közterület használati díj megfizetése alól a kérelmező, amennyiben a 
közterület használata: 

a) nem haladja meg az 1 naptári nap időtartamot vagy 
b)  a használt közterület területe nem haladja meg a 10m2  vagy 
c)  a készülő filmalkotás Balassagyarmat város közérdekű céljait szolgálja, így 

különösen az oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú vagy 
filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő alkotás. 
 

2.§ 

A Rendelet 3. számú melléklete az alábbi 16. és 17. sorokkal egészül ki 

16. az 5. számú mellékletbe 

megjelölt területek 

filmforgatási célú 

igénybevétel 

 

Ft/m2/nap 

Forgatási helyszín esetén 500 

Ft 

Technikai kiszolgálás 200 Ft 

Stáb parkolás 200 Ft 

17. nem megjelölt területtel 

filmforgatási célú 

igénybevétel 

 

Ft/m2/nap 

Forgatási helyszín esetén 200 

Ft 

Technikai kiszolgálás 150 Ft 

Stáb parkolás 100 Ft 
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3.§ 
 
A Rendelet az alábbi 5. számú melléklettel egészül ki 
 

5. számú melléklet 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú igénybevétele 
vonatkozásában a város díszburkolatos, turisztikailag kiemelt jelentőségű területei 
 

(1) Óváros tér 
(2) Civitas Fortissima tér 

 
4.§ 

 
E rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

/: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester       jegyző 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. augusztus 22.    /: Dr. Varga Andrea :/ 
          jegyző 


