
Kisb6r Varos 6nko.menyzatiinak K6pvisel6-testiilete
23/2013, (Xll. t2.) 6nkormanyzali rendelete

A telepiil6si iinkorminyzat tulajdonaban 6l16 ktizteriilet filmforgates c6lI hasznelater6l

Kisber Varos Onkorm6nyzatanak Kepvisel6{estulete a mozg6kepr6l sz6l6 20A4. evl Il t0rv6ny 37 S
(4)-(5) bekezdes6ben kapott felhatalmazds alapjen, az 6pltett kdrnyezet alakitasar6l 6s v6delm6r6l
sz6l6 '1997. 6vi D(XVlli. tdrveny 54. S (5) bekezdeseben meghaurozott feladatkdf6ben eljarva a
kdvetkez6ket rendela ell

1. 5 A hat6sdgi szez6des abban az esetben hagyhat6 j6va, ha a kefelmezd a kovetkez6 felt6ielek
teljesit6s6tvdllalja a hat6s6gi szez6d6sben:
a) az eredeti 6llapot helyreallltds6t,
b) az igenybe veti kdzter0let 6s a kdzieriileten elhelyezeft targyak rendben- ds tisztan tartas6t'
c) a keletkezett hullad6k elsz6llitase16l val6 gondoskod6st,
d) a filmforgatdssal 6 ntett lakossdg 6s vellalkozas tajekoztai6s6t a filmforgat6ssaj kapcsolatos
lenyeges informeci6kr6l,
e) az esetleges forcalornkorlatozesokrdltiijdkoziat6i megjelentet6s6t a helyi mediaban. iov6bba
f) a filmforgat6s miatti vagy azzai osszef0ggesbe hozhatd esetleges kerok megt6rlt6sdt' beJe6rtve a
harmadik szem6ly altal az onkorm6nyzat fel6 ervenyesltett k6rt is.

2. S (1) A telepul6si onkofmenyzat tulaidondban all6 k6ztefllet filmforgat6s c6li haszn6lat6t (a
tovabbiakban egy0tt: haszndlat) a forgatist akadelyozd, de a k6relmez6nek nem fek6hat6, valarnint a
rendkivuli term6szeti esem6nyek eset6fe het munkanapon belul a filmfo€atas celU kozte[]let-
hasznalatot tjra biztositani kell, amennyiben a k6relmez6 a filmfoqatds c6lu kdzterulet-haszn6lat
meghiLisules6t az ezen bekezd6sben meghatdrozott ok bekdvetkeztetdl szemibtt h6rom
munkanapon belill ir6sban bejelenti a Kisberi Polg6fmesteri Hivatalnak.

(2) Nem kell kdzterulel-haszr6lati drjat fizetni:
a) oktatdsi, tudomAnyos, ismeretterjeszt6 tem6jU, vagy
bi filmm0v6szeti allami fels6oktatdsi k6pz6s kerct6ben keszul6 fllmalkot6s
eselen-

(3) A hasznelat nem haladhatja meg egybefilgg6en az 5 napot.

(4) A haszn6lat vasdrnap es ilnnepnapokon nem megengedett.

(5) A haszn6lat nem haladhatja rneg a 1000 m2 nagysagS egybefiigg6 kOztertiletet

(6) A hasznelat a kdzternlettel szomsz6dos ingatlanok gyalogos vagy 96pkocsival tdrten6
megk6zelit6s6t a kdzter0let-haszn6l6 ktiteles folyamatosan biztositani

3. S Ez a rendelet kihifdetest kdvet6 napon l6p hat6lyba.

Kisb6r, 2013. december'12

Kihirdetes napja:
Kisb6r, 2013. december'13.
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