A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma:50/2020.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2020. július 8. napján,
14,30 órakor megtartandó ülésére

a közterületek filmforgatási célú használata díjainak
felülvizsgálata

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Takácsné Gehring Mária jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző
Tárgyalja:
PF Bizottság: 2020. július 6.
Humán Bizottság: 2020. július 6.

Tisztelt Képviselő-testület!
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 34. § (3) bekezdése
értelmében „A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb
a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári
napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3.
mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért
megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak
évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával
növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az NFI
és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év elején honlapján
közzéteszi.”
Fenti rendelkezés alapján minden év elején javasolt a díjak felülvizsgálata. A KSH által
közzétett 2018. évi éves fogyasztói árak átlagosan 2,8 %- kal emelkedtek.
A jogszabályi rendelkezés szerinti emelés az Mktv. 3. melléklete legmagasabb díjaira
vonatkozik, mely az önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felső határa.
Az Mktv. 3. mellékletében meghatározott díjak az alábbiak, melyek 2,8 %-kal megemelt
értéke lehet a 2020-as évre az önkormányzati rendeletben szabályozott díj felső határa:
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A jelenleg hatályos, közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 16/2016. (X.6.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a közterület filmforgatási célú
igénybevételéért fizetendő díj
a) forgatási terület esetén:
120.- Ft/m2/nap
b) technikai terület esetén:
100.- Ft/m2/nap
c) stábparkolási terület esetén:
70.- Ft/m2/nap
d) kiürítési terület esetén:
60.- Ft/m2/nap
e) forgalom-technikai biztonsági terület esetén:
10.- Ft/m2/nap
Tekintettel arra, hogy fenti díjak alkalmazására ez idáig nem került sor, azok módosítására
nem teszünk javaslatot.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 16/2016.(X.6.)
önkormányzati rendeletében meghatározott díjakat 2020. évben nem
kívánja módosítani.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: DKÖH pénzügyi osztály
irattár

