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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

1. A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) helyi szinten szabályozza a közterületen történő filmforgatás 
kérdéskörét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 
alapján. Az Mktv. települési önkormányzatok tulajdonában lévő közterületeket 
érintő rendelkezései 2016. október 1-től változni fognak.  
 
A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj legmagasabb 
összegét a törvény melléklete határozza meg, nem lesz lehetőség az alkalmazandó 
díjakról önkormányzati rendeletben dönteni. 
 
A hatályos önkormányzati rendeleti szabályozás az igénybevevő részéről fizetendő 
díjból, törvényi felhatalmazás alapján, mentességet biztosít egyes esetekben. A 
mentesség az uniós jogszabályok szerint csekély összegű állami támogatásnak 
tekintendő, és az egyedi döntéstervezetet a Miniszterelnökség Támogatásokat 
Vizsgáló Irodájához (a továbbiakban: TVI) történt bejelentést követően az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a 
települési önkormányzatok számára 2016. április végétől megnyitott, a Magyar 
Államkincstár által kezelt monitoring felületen is be kell jelenteni. 
A filmforgatási célú közterület-használat esetében a hatáskörrel rendelkező 
államigazgatási szervek 2016. szeptember 30-ig a megyei kormányhivatalok, az 
Mktv. október 1-jén hatályba lépő szabályai szerint országos illetékességgel a 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság jogosult hatósági szerződést kötni a kérelmezővel. Az 
ügyintézési határidő 5, illetve sürgős esetben 2 munkanap. Ezen időtartamon belül 
a hatósági szerződés tervezetét az eljáró szerv előkészíti, majd a települési 
képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy jóváhagyja-e a hatósági szerződést, 
és meg kell, hogy történjen a hatósági szerződés aláírása. Az Ör. a hatósági 
szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört átruházta a polgármesterre. 
 
A kihirdetett törvénymódosítás, várakozásunkkal ellentétben nem kezeli azt a 
helyzetet, hogy a támogatástervezetet a támogató önkormányzat még a hatósági 
szerződés létrejötte előtt fel tudja tölteni a monitoring rendszerbe, így viszont a 
támogatást érvényesen nem lehet nyújtani. Ugyancsak problémát okoz a csekély 
összegű támogatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések betartása is. A 
döntéstervezetet álláspontunk szerint a hatáskörrel rendelkező szervezetnek kell 
megküldeni a TVI-nek, különös tekintettel arra, hogy a csekély összegű támogatás 
állami támogatásnak minősül, és az összeszámítási kötelezettséget az egyes 
önkormányzatok nem tudják kezelni, de a monitoring rendszerben sem tudnak a 
TVI felé történő bejelentésről nyilatkozni. 
 
Fentiek alapján arra teszek javaslatot, hogy az önkormányzati rendeletben a 
filmforgatási célú közterület-használattal összefüggésben a törvényben 
meghatározott legmagasabb összegű díjtételt kelljen az engedményesnek 
megfizetni, mentesség figyelembe vételére pedig a hatósági szerződésben ne 
legyen lehetőség. 
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2. Az Eplényi Turisztikai Egyesület alapításakor, főként a helyi szállásadók részéről 
merült fel, hogy a szállásokról, szolgáltatásokról valamilyen módon tájékoztatni 
kell az idelátogatókat, átutazókat, és a forgalom növekedése az önkormányzatnak 
is az érdekében áll. Kérték e tájékoztató táblák közterületen történő elhelyezési 
költségeinek az elengedését, de legalábbis mérséklését. 

 Elmondtam nekik, hogy az elhangzott érvek meggyőzőek a közös érdekre való 
tekintettel. Azonban a helyi vállalkozások számát tekintve, korlátlan számú 
táblakihelyezése községképi szempontból viszont nem tolerálható. „Táblaerdő” 
kialakulásához a képviselő-testület nem járulhat hozzá. Az önkormányzat, 
magasabb szintű – egyébként joggal vitatható – szabályozás miatt, 
térítésmentesen nem biztosíthat e tekintetben közterület-használatot, de a közös 
érdekekre való tekintettel, egy méltányos összeget megállapíthat. 

 Javaslatom, hogy tájékoztató tábla elhelyezése minden helyi vállalkozás, 
szállásadó részére legfeljebb 2 db tábla, táblánként legfeljebb 1-1 m2 
igénybevételével 500 Ft/db/év díjra módosuljon.  

 Minden más esetben, a közterület használati díj, a tájékoztató tábla elhelyezése 
esetén, a korábbi duplájára emelkedik. 

 Természetesen a kedvezményes esetben is engedélyeztetni kell a tábla 
kihelyezését. 

 
 
Eplény, 2016. szeptember 23. 
 
 
 

         Fiskál János  
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016.(…) önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva,  
a 2-3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el:  
 
1. §  A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Ör.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „16. § A közterület filmforgatási célú igénybevételéért a mozgóképről szóló 

törvény mellékletében meghatározott legmagasabb összegű díjat kell 
megfizetni.”  

 
2. §  Az Ör.1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
3. §  A határozatlan időtartamra szóló közterület használati szerződéseket 2017. 

január 1-ig felül kell vizsgálni, és e szerződéseknél az Ör. 1. mellékletében 
meghatározott, 2016. november 1. hatállyal módosult díjakat 2017. január 1-től 
kell alkalmazni. 

 
4. §  Ez a rendelet 2016.november 1-jén lép hatályba. 
  
 
 

Fiskál János s.k. dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelethez 

  
„1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelethez  
  

A közterület-használat tárgya Nettó bérleti díjtételek 

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló 
üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti 
védőtető /előtető/, ernyőszerkezet 

 
 240,- Ft/m2/hó 
 

2. Közterületi értékesítés során árusító fülke 
elhelyezése 

 480,- Ft/m2/hó 

3. Teher- és különleges járművek, valamint ezek 
vontatmányának elhelyezése (a vonatkozó 
rendeletek betartásával) járművenként, 
vontatmányonként 

 
 450,- Ft/m2/hó 
 

4. Építési munkával kapcsolatos állvány, törmelék, 
föld, egyéb anyagok elhelyezése, valamint építési 
tevékenység esetén  

 
 25,- Ft/m2/nap 
 

5. Közterületi értékesítés során idényjellegű árusítás 
(60 nap, vagy az annál 
hosszabb idejű árusítás) 

 
 100,- Ft/m2/nap 
 

6. Közterületi értékesítés során alkalmi árusítás 
(búcsúi vásár, szabadtéri vásár) 

 150,- Ft/m2/nap 

7. Mozgó árusítás  
a) rendszeresen (heti vagy ennél gyakoribb 

esetben) 

 
 5 000,- Ft/hó 
 

b) alkalmi jellegű árusítás   1 500,- Ft/nap 

8. Javító-szolgáltató tevékenység  200,- Ft/m2/hó 

9. Vendéglátóipari előkert  
a) állandó jelleggel (6 hónapot meghaladó) 

 
 300,- Ft/m2/hó 

b) szezonális jelleggel  20,- Ft/m2/nap 

10. Üzleti szállítás vagy rakodás, láda, göngyöleg 
elhelyezése, áru kirakodás 

 150,- Ft/m2/nap 

11. Mutatványos tevékenység  150,- Ft/m2/nap 

12. Kulturális tevékenység Díjmentes 

13. Tüzelőanyag tárolás 
a) a 30. napig 

 
 1,- Ft/m2/nap 

b) a 31. naptól kezdődően  150,- Ft/m2/nap 

14. Közhasználatra még át nem adott közterület 
ideiglenes hasznosítása 

 200,- Ft/m2/év 

15. Tájékoztató tábla elhelyezése 
a) helyi vállalkozás, szállásadó részére legfeljebb 
2 db tábla, táblánként 1-1 m2 igénybevételével 

  
            500 Ft/db/év 

b) az a) pont kivételével, minden más esetben            600,- Ft/m2/hó 

16. Árusító automata elhelyezése közterületen, vagy 
közterületbe nyúlóan  

 500,- Ft/m2/hó 

17. Az árusító házi kertjében, kiskertjében 
termesztett zöldség és gyümölcs árusítása  

 1,- Ft/m2/nap 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 
használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2016. (...) önkormányzati rendelet 
előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban Jat.) 17.§-a szerint: 

 
17.§  (1)  A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 
 (2)  A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

  a)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 
különösen 

 aa)  társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab)  környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b)  a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményeit, és 
 c)  a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételeket”. 
 

II. 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról 
szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (...) 
önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható 
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 
szerint összegezhetők. 
 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása közvetlenül nincs, a közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendelet esetében gazdasági, költségvetési hatása, hogy növekedhet 
a közterületek filmforgatási célú igénybevételéből származó bevétel, mert már nem 
lesz lehetőség mentesség igénybevételére.   
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs. 
 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket az önkormányzatnál 
nem keletkeztet. 
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 

A tervezett módosítás a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 
esetében azért szükséges, mert a törvény szerinti hatósági eljárásban, az eljárási 
határidők figyelembe vételével érvényesen, más jogszabály által előírt 
kötelezettségeknek eleget téve nem lehet mentességet nyújtani. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


