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Előterjesztés 

 

a képviselő-testület 2016. szeptember 16.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 

önkormányzati rendelete szabályozza a közterület filmforgatási célú használatát. A 

mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 2016. október 1. napjától 

módosul, melynek következtében szükségessé vált az önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 

A hatályos rendelet 26/A. §-a és 26/B. §-a szabályozza a közterület filmforgatási célú 

használatát. A rendelet 3. mellékletének 2. pontja szerint a filmforgatási célú használat 

díjának felső határa 50.000 Ft/nap. A jelenleg hatályos szabályozás (Mgtv. 34. § (3) bekezdés) 

értelmében a községi önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében foglalt felső határnak 

megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosítja a közterületek filmforgatási célú 

használatát. 

Az Mgtv. 2016. október 1. napjától hatályos szabályozása szerint a települési önkormányzat a 

közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő mértékben 

meghatározott díj ellenében biztosíthatja.  

A törvény értelmében a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási 

célú használatára alkotott önkormányzati rendeletben megállapított díjtételeket a törvény 

szerinti mértékben évente módosítani kell és a saját honlapon közzé kell tenni. 

Az Mgtv. október 1. napjától hatályos 3. melléklete öt féle közterületet különböztet:  

 világörökségi területek és Budapest turisztikailag kiemelt központi területei,  

 Budapest nagykörúton belüli területei, 

 Budapest közigazgatási területe a nagykörúton kívül, 

 a város, megyei jogú város, a járásszékhely város, a község díszburkolatos vagy 

turisztikailag kiemelt központi területei, 

 a város, a megyei jogú város, a járásszékhely város, a község nem díszburkolatos 

vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei. 

A törvény által felsorolt közterületek közül Segesd esetében az utolsó típus tekinthető 

relevánsnak, tehát az ehhez tartozó díjtételekből kell kiindulni. 

 

A fent elmondottakra tekintettel a közterület használatáról szóló rendelet módosítása vált 

szükségessé. 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: 2016. október 1. napjától a képviselő-testület által meghatározottak 

szerinti díjat kell fizetni a közterület filmforgatási célú igénybevételéért; 

 gazdasági és költségvetési hatása: az előterjesztés tárgyát képező helyi rendelet 

módosításának gazdasági és költségvetési hatása, hogy a filmforgatásra használt 

közterület nagyságát is figyelembe kell venni, mely adott esetben nagyobb bevételt 

jelenthet az önkormányzatnak; 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns; 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet módosításának nem lesz 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása; 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a rendelet 

módosítása kötelező feladata az önkormányzatnak. Ha ezen törvényi kötelezettségének 

az önkormányzat nem tesz eleget, a kormányhivatal törvényességi észrevétellel élhet 

(Mötv. 134. §). 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Segesd, 2016. szeptember 9. 

  

 Péntek László 

 polgármester 

 


