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Előterjesztés 

Tárgy: A közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29) önkormányzati rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény 2013. július 1-ei hatállyal módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvényt 

(továbbiakban: Mktv.). Az Mktv. kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak, arra 
vonatkozóan, hogy  a törvény kihirdetéséről számított 30 napon belül ( 2013. július 15-ig) 
rendeletben szabályozzák a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási  célú használatával kapcsolatos feltételeket. E szerint önkormányzati rendeletben 
kell szabályozni az alábbiakat: 

• közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, 

• az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, 

• a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeket, valamint 

• a turisztikailag kiemelt közterületek körét. 

A közterület-használat díját a filmforgatási célú használat esetében az Mktv.3. melléklete 
szabályozza, de az nem terjed ki a községi önkormányzatokra. A községi önkormányzatok 
képviselő-testületeit az Mktv. törvény 37.§.(59 bekezdése hatalmazza fel arra, hogy a 
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának felső határát rendeletben 
állapítsa meg. 

A filmforgatási célú használatnak minősül a filmalkotás mellett az is, ha a közterületet a 
filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához 
veszik igénybe. Ezekben az esetekben is kell díjat fizetni.  A közterület-használatáért 
megállapított díjak a tulajdonos települési önkormányzatot illetik meg. 

Az önkormányzat a rendeletében mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a 
meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat 
szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú vagy filmművészeti 
állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges 
közterület-használat díjával összefüggésben.  

Az adható mentességek és kedvezmények megállapításnál figyelembe kell venni, hogy az 
Mktv. alapján csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai 
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. 
Ebből adódóan célszerű minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket. 

A rendeletben meg kell határozni a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, 
valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen 
azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-
használatot az önkormányzat.  
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A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál kell előterjeszteni.  A filmforgatás célú közterület-használatról a fővárosi 
és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerű 
ezen hatáskört a polgármesterre átruházni ( a polgármester hatásköre jelenleg is a közterület-
használat engedélyezése ), mivel  a közterület tulajdonosa 2 munkanapon belül a jóváhagyott 
hatósági szerződést, vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot meg kell küldje a 
Kormányhivatal részére. 

Bár településünkön nem gyakori a filmforgatás a törvény előírásainak eleget kell tenni, és ha 
nem is önálló rendeletben, hanem a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosításával a minimális szabályokat szükséges megalkotni. 

Előzetes hatásvizsgálat: 

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: társadalmi, gazdasági hatása nincs 
viszont az önkormányzat  költségvetési bevételét a beszedett díjak növelik 

Környezeti, egészségügyi következmények: a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő 
környezeti és egészségi  következmények nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény módosítása indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása a kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. 

Szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek: az új rendelet alkalmazása 
többlet feltételeket nem igényel. 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet elfogadására. 

Tengelic 2013. augusztus 1. 

 

                                                                                         Gáncs István 
                                                                                          polgármester 
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Tervezet 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének…./2013(…) önkormányzati 
rendelete a közterületek használatáról szóló 9/2004(V.29) önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37.§(4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 34.§.(5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az Önkormányzat és 
Szervei  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011(III.24) önkormányzati rendelet 
1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró  Pénzügyi Bizottság véleményének 
kikérésével - a következőket rendeli el: 

1.§. 

A közterületek használatáról   szóló 9/2004(V.29) önkormányzati  rendelet (továbbiakban: R.)  
a következő  8/B. és 8/C. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 
„A közterület filmforgatási célú használata” 

 
8/B.(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti 
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú 
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az 8/B. - 8/C. §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. 
 
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 30  napot nem haladhatja meg. 
 
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj: 
     a)  filmforgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap 
     b) technikai kiszolgálás, és stáb parkolás esetében: 100 Ft/m2/nap 
 
(5) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 
Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 
témájú filmalkotások. 
 

2.§.  
 
8/C.§. (1) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását 
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli 
természeti események elhárulását követő 5 napon belül a kérelmező számára a közterület-
használatot biztosítani kell. 
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(2) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más 
használóinak szükségtelen zavarásától. A filmforgatás során a szomszédos 
lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet 
használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági 
szerződés nem hagyható jóvá. 

 

3.§. 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

Tengelic 2013. augusztus 1. 

 

             Gáncs István sk.                                                Tolnai Lászlóné sk. 
              polgármester                                                        jegyző 


