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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4)
bekezdésének 19. pontja és (5) bekezdésének 2. pontja szerint az önkormányzat
feladata a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak
megállapítása.
2013. június 14-én került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási
hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény, amely
2013. július 1-jei hatállyal módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt
(továbbiakban: filmtörvény). A filmtörvény kötelezettséget ír elő a települési
önkormányzatoknak, hogy a törvény kihirdetésétől számított 30 napon belül
alkossanak önkormányzati rendeletet a filmtörvényben meghatározott
rendelkezések alapján a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről.
A rendeletalkotás során a következő rendelkezésekre kell figyelemmel lenni:

„A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ
KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA
34. § (1) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása

(2)
(3)

(4)
(5)

céljából történő igénybevételére e fejezetet kell alkalmazni. E fejezet alkalmazásában
a) filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is,
b) filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata
akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez,
illetve a stáb parkolásához szükséges.
Kérelmet filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás (a továbbiakban együtt:
kérelmező) nyújthat be.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3.
mellékletnek - községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt
felső határnak - megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A
közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot
illeti. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-jétől a Központi
Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek
szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre
közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3.
melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fővárosi és megyei
kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a 2014.
évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi.
A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges
mértékben korlátozhatja a közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok
használatát, és a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a tulajdonos számára.
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-
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(6)

35. § (1)

(2)

(3)

testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében meghatározza 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. A
települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben 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. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a
közterület-használathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi.
Az (5) bekezdés alapján nyújtott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó
Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) szabályai alapján lehet nyújtani. Azonos
támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem
kumulálható állami támogatással, ha az ilyen jellegű kumuláció olyan támogatási
intenzitást eredményezne, amely túllépi a Bizottság 800/2008/EK általános
csoportmentességi rendeletében vagy az Európai Bizottság által elfogadott
határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített
támogatási intenzitást.
A fővárosi és megyei kormányhivatal a közterület-használatról hatósági
szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési
képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. A filmforgatáshoz kapcsolódó,
külön jogszabály alapján hatósági engedélyhez, illetve hatósági bejelentéshez kötött
tevékenységek a (3)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - a külön jogszabályban a
kérelem, illetve bejelentés tartalmaként előírt adatok megadásával és mellékletei
benyújtásával - bejelentés alapján gyakorolhatók; a hatóság a bejelentés tartalma
vagy hatósági ellenőrzés alapján jogellenesség esetén a bejelentéssel érintett
tevékenységet, magatartást, illetve helyzet fenntartását megtilthatja.
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági
bejelentéseket a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatalnál legalább 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2
munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni. A
közterület-használathoz kapcsolódó, a települési önkormányzat valamely külön
intézményének feladatkörét érintő kérelem az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott intézményhez közvetlenül is benyújtható.
Amennyiben a filmforgatáshoz alkalmazott színházi fegyverekhez rendőrhatósági
engedély szükséges, a kérelmet legalább 10 munkanappal, sürgős eljárás esetén
legalább 5 munkanappal a filmforgatás tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni
a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A
döntést a forgatás tervezett megkezdésének napjáig közölni kell a kérelmezővel. Az
eljárásban nincs helye fellebbezésnek.
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(4)

(5)

(6)

(7)

Helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó
természetvédelmi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap, amelyet a
természetvédelmi hatóságnál legalább a filmforgatás tervezett megkezdése előtt 15
nappal kell benyújtani. A döntést a forgatás tervezett megkezdésének napjáig
közölni kell a kérelmezővel. Az eljárásban nincs helye fellebbezésnek.
Az e fejezet szerinti eljárások során a kérelmező, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, a rendőrség, a települési önkormányzat, a filmforgatással érintett
hatóságok, szakhatóságok, továbbá az egyéb érintett intézmények elektronikus úton
tartanak kapcsolatot egymással.
A közterület-használatról szóló, a települési önkormányzat által jóváhagyott
hatósági szerződést olyan időben kell megkötni, hogy a filmforgatás a kérelemben
tervezett időpontban megkezdhető legyen. A közterület-használat engedélyezésére és
a hatósági bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási
szabályokat e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg. Ha a
közterület-használat engedélyezésében közreműködő hatóság, települési
önkormányzat, illetve egyéb szerv vagy intézmény az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendeletben rá vonatkozóan meghatározott határidőn belül nem
nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott tartalommal és feltételek szerint
megadottnak kell tekinteni.
A filmforgatáshoz kapcsolódó - az e törvény szerint - hatósági bejelentések és
kérelmek kapcsán az egyébként eljáró hatóságot, szakhatóságot igazgatási
szolgáltatási díj, illetve illeték címén annak az összegnek a másfélszerese, sürgős
eljárás esetén pedig annak az összegnek a tizenötszöröse illeti meg, mint amely
összeg az adott eljárás kapcsán a hatóság, szakhatóság számára igazgatási
szolgáltatási díjként, illetve illetékként külön jogszabály alapján járna. A fővárosi
és megyei kormányhivatalt a hatósági szerződéssel kapcsolatos eljárásért 5000
forint, sürgős eljárás esetén pedig 50 000 forint igazgatási szolgáltatási díj illeti meg.
A fővárosi és megyei kormányhivatal az igazgatási szolgáltatási díjat köteles
visszafizetni, ha a számára az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
megállapított valamely határidőt elmulasztja, sürgős eljárás esetén pedig az adott
eljárási cselekményt legkésőbb 1 munkanap alatt nem teljesíti.

Felhatalmazó rendelkezések

37. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló

(5)

közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó - e törvény
szabályait kiegészítő - részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és
kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit,
valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap a községi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának felső határát
rendeletben állapítsa meg.”

A fent említett törvényi felhatalmazás alapján javasolom a közterület használatról
szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítását.
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Az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzati rendelet külön 12. alcímmel
egészül ki, amely kizárólag a filmforgatási célú közterület igénybevétel szabályait
tartalmazza. A tervezet utal arra, hogy az eljárási szabályokat a törvény és
végrehajtási rendelete tartalmazza.
A filmforgatási célú közterület igénybevételre irányuló kérelem esetén az
önkormányzati rendelet figyelembe vételével a Kormányhivatal hatósági szerződést
fog kötni a kérelmezővel, a kérelmet is a Kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A
hatósági szerződés érvényességéhet szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, a
rendelettervezetben a hatáskör a polgármesterre átruházásra kerülne.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
rendelettervezet elfogadására.
Eplény, 2013. június 26.
Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2013.(…) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 16/2011. (X.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. §
tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
a következő 12. alcímmel, és 15/A-15/F. §-sal egészül ki:
„12. A közterületek filmforgatási célú igénybevétele
15/A. § (1)
(2)
(3)

15/B. § (1)

(2)
(3)
(4)

A közterület filmforgatási célú igénybevételére a 12. alcím
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot
nem
haladhatja meg.
A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy
különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon
időintervallum alatt összességében az 1500 m2-t nem haladhatja meg
Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem
hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral
fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az
engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel
érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított
legkésőbb három órán belül megszünteti.
A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három
napon belül a közterület használatot biztosítani kell.
Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell
alkalmazni.
A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli
természeti helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti
helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan
következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,
vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően
legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.
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15/C. § (1)
(2)
(3)
(4)

A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:
a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap,
b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.
A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem
haladja meg a 30 napot.
Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja
meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1)
bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.
Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a
teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak
ötszörösét kell megfizetni.

15/D. § (1)

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti
közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás
időtartama
nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási
képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

15/E. §

A Képviselő-testület a hatósági szerződés, és a 15/B. § (1), (3)
bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a
polgármesterre.

15/F. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra
a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott,
a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.”

2. §

(1)
(2)

Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
Jelen rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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Eplény Községi Önkormányzatának
a közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet
módosítása előzetes hatásvizsgálat
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 jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
(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, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Eplény Községi Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló
16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása tervezetben (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
aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai: A Tervezet gazdasági és költségvetési
hatásokat nem keletkeztet.
ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított,
számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései
nincsenek.
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ac.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem
keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra
jogszabályi előírások miatt kerül sor.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az
önkormányzat képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal
kapcsolatban rendeletet kell alkotni.
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a
kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.
§ (3) bekezdés c) pontja alapján a kormányhivatal törvényességi felügyeleti
eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási,
továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási)
kötelezettségének teljesítését.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi
szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

