
  

                                         
                                         
                                         

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                 
                                 
                                 

                        
                                 

    Javaslat a közterületek használatáról szóló 12/2011. (IX.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

                                 
                                 

                        
                                 

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                 
                                 

                        
                                 

    Dr. Görög István jegyző 
                                 
                                 

                        
                                 

    Rendelettervezet 
Előzetes hatásvizsgálati lap 

                                 
                                 
                                 

                   
                                 

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                 
                                 

                   
                                 

    nyílt szavazás, az önkormányzati rendelet elfogadásához – 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a 
Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati képviselők 
több mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                 
                                 
  Gencsapáti, 2016. október 5.                 
                                 
                                 

              (: Dr. Görög István s. k. :)     
                 jegyző        
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. szeptember 14-i testületi ülésén 
fogadta el a közterületek használatáról szóló 12/2011. (IX.15.) önkormányzati rendeletet a 
továbbiakban: Rendelet). 
A Rendelet eddig két alakalommal, a 6/2012. (III.9.), valamint a 16/2013. (IX.13.) önkormányzati 
rendeletekkel került módosításra. 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2013. évi módosítása adott felhatalmazást az 
önkormányzatok számára, hogy a tulajdonukban álló közterületek filmforgalmazási célú 
hasznosításának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazandó mentességeket és 
kedvezményezettek körét, a használat területi és időbeli korlátait, valamint a turisztikailag kiemelt 
közterületek körét rendeletben állapítsák meg.  
A Rendelet 2013. szeptember 12-i módosítása következtében a Rendelet 12/A. §, 12/B. § és 12/C §-
al egészült ki, és szabályozottá vált a közterület filmforgatási célú használata.  
 
A Rendelet hatályos 1. melléklete az alábbi díjtételeket tartalmazza: 
 

Engedélyköteles tevékenységek Közterület-használati díj 

Kereskedelmi tevékenység  

1. 

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat 
/portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető,/előtető/, 
ernyőszerkezet, hirdető-berendezés /fényreklám/, cég- 
és címtábla, önálló hirdető-berendezések, hirdetőtáblák 
          A m2-enkénti díj a tényleges felületre vonatkozik 

250,- Ft/m2/hó 

2. 
Árusítófülke, pavilon 

400,- Ft/m2/hó 

2. Alkalmi árusítás (ünnepek előtti árusítás, fenyőfa, stb.) 600,- Ft/10 m2 

3. Mozgóbolti árusítás 600,- Ft/gépjármű/nap 

Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás 

1. 
Állvány és építőanyag (lakóház vagy lakás építése, 
felújítása esetén) 

200,- Ft/m2/hó 

2. Állvány és építőanyag egyéb épület esetében 300,- Ft/m2/hó 

Gépjárműtárolás 

1. 
Üzemképtelen, forgalombók kivont gépkocsi, lakókocsi, 
utánfutó (maximum 90 napig) 

2.000,- Ft/hó/gépjármű 

2. Egyéb üzemképtelen jármű és munkagép  3.000,- Ft/hó/jármű 
 

Közterület filmforgatási célú használata 
 

B C D 

Forgatási helyszín Technikai kiszolgálás Stáb parkolás 

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

300 200 100 
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A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) VA/ÉHOT03/195-4/2016. 
számon figyelemfelhívásában felhívta a Vas megyei települési önkormányzatok jegyzőinek 
figyelmét, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi 
LXVII. törvény módosította - egyebek mellett - a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény több 
rendelkezését.  
 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 36/H. § (2) bekezdése alapján a települési 
önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig kötelesek a 34. § (5) bekezdése szerinti 
rendeleteiket e törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel módosított rendelkezéseivel összhangba hozni. 
 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (1) bekezdés a) pontja alapján filmalkotásnak 
minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 
hatálya alá tartozó reklámfilm is, míg a 34. § (1) bekezdés b) pontja alapján valamint filmforgatási 
célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz 
kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához, a kiürítéshez, a 
forgalomtechnikai biztonság biztosításához szükséges.  
 
 

A szabályozás a korábbiakhoz képest annyiban nem változott, hogy közterületen történő 
filmforgatás az erre vonatkozó hatósági szerződés alapján történhet, melynek megkötésére a 
korábbiakban a megyei kormányhivatal, a módosító rendelkezések hatályba lépését követően a 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. jogosult.  
A hatósági szerződés – az önkormányzati tulajdonban levő közterületek vonatkozásában – továbbra 
is a képviselő- testület jóváhagyásával válik érvényessé, mely hatáskört a Képviselő-testület – a 
kérelem elbírálására rendelkezésre álló határidő rövidsége, valamint az eljárás egyszerűsítése és 
gyorsítása érdekében – a polgármesterre ruházta át. 
 
Alapvetően módosult a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése, mely szerint 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 évre közzétett éves 
fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti 
módosított díjtételeit az MNF (Magyar Nemzeti Filmalap) és a saját honlappal rendelkező települési 
önkormányzat az adott év elején honlapján közzéteszi. 
 

A hivatkozott módosító törvény 1. melléklete tartalmazza a módosított 3. számú mellékletet.  
 

A módosító törvény 83. § (2) bekezdése alapján a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. fejezet 
1. alcíme a következő 36/I. §-sal egészült, mely szerint az MNF és a saját honlappal rendelkező 
települési önkormányzat köteles a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 34. § (3) bekezdése szerinti 
díjtételeit – az e törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségen túl – 2016. szeptember 30. 
napjáig a honlapján közzétenni.  
  

A törvény 3. melléklete emellett új elemként tartalmazza a kiürítési terület és a forgalom-technikai 
biztonsági terület meghatározását.  
 

A Mktv. 3. melléklete az alábbi díjtételeket tartalmazza, melynél magasabb díj az önkormányzati 
rendeletben nem határozható meg:  
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 A B C D E F 

  forgatási 
terület 

technikai 
terület 

stáb-
parkolási 

terület 

kiürítési 
terület 

forgalom-
technikai 

biztonsági terület 

  Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 

 
5 

város, megyei jogú város, 
járásszékhely város, község 
díszburkolatos vagy turisztikailag 
kiemelt központi területe 

521 208 208 208 20 

töredéknap 
esetén 

261 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

10 
 
6 

város, megyei jogú város, 
járásszékhely város, község nem 
díszburkolatos vagy nem 
turisztikailag kiemelt központi 
területe 

208 156 104 104 10 

töredéknap 
esetén 

104 

töredéknap 
esetén 

78 

töredéknap 
esetén 

52 

töredéknap 
esetén 

52 

töredéknap 
esetén 

5 

 
 

A melléklet alkalmazásában: 

a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás 
érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület 
nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság 
mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra. 

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb 
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület. 

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási 
napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület 
kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti 
tevékenységen kívül más nem történik. 

d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai 
kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által 
elfoglalt terület. 

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás 
technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő 
berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló 
egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület. 

 
 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (3) bekezdése alapján önkormányzati rendelet más 
jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért a helyi önkormányzatnak, mint jogalkotónak folyamatosan 
figyelemmel kell kísérnie a magasabb szintű jogszabályi változásokat és el kell végeznie az azok 
miatt szükségessé váló jogalkotói feladatokat.  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése alapján a jogszabályok tartalmi 
felülvizsgálata, az ezzel összefüggésben szükségessé váló új jogszabályok, módosítások és a 
dereguláció előkészítése az önkormányzati rendeletek tekintetében a jegyző feladata.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.  
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Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

../2016. (X.21.) önkormányzati rendelete  
 

A közterületek használatáról szóló 12/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Ügyrendi, Közművelődési, Sport és 
Civil kapcsolatok Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

A közterületek használatáról szóló 12/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

 "12/A. §  (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti 
filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: 
filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában e rendelet 
szabályait az ebben a címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni." 

 
 

2. § 
 

A Rendelet 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 "12/A. §  (2)  Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 3. melléklet 5. és 6. pontjaiban 
meghatározott díj ellenében biztosítja." 

 
 

3. § 
 

A Rendelet 12/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 "12/A. §  (3) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott 
képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
A polgármester ennek keretében: 

a) a közterület-használati díj alóli mentesség esetén a hatósági szerződés 
jóváhagyása során hivatkozik a mentesség okára, 

b) az e rendeletben foglalt körülmények fennállása esetén egyedi feltételeket 
állapíthat meg, 

c) jóváhagyja a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. és a 
kérelmező között kötendő hatósági szerződést." 
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4. § 
 

A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

5. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 

Gencsapáti, 2016. október 10. 
 
 
 

 (: Bodorkós Ferenc :) (: Dr. Görög István :)  
 polgármester jegyző  
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
2016. október 11-én kihirdetésre került. 
 
 

 (: Dr. Görög István :)  
 jegyző  
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1.melléklet az 5/2016. (X.11.) önkormányzati rendelethez  
 
 
 

      Engedélyköteles tevékenységek Közterület-használati díj 

    Kereskedelmi tevékenység  

1. 

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető,/előtető/, ernyőszerkezet, 
hirdető-berendezés /fényreklám/, cég- és címtábla, önálló 
hirdető-berendezések, hirdetőtáblák 
          A m2-enkénti díj a tényleges felületre vonatkozik 

250,- Ft/m2/hó 

2. 
Árusítófülke, pavilon 

400,- Ft/m2/hó 

2. Alkalmi árusítás (ünnepek előtti árusítás, fenyőfa, stb.) 600,- Ft/10 m2 

3. Mozgóbolti árusítás 600,- Ft/gépjármű/nap 
 

     Építési munkával kapcsolatos tevékenységek, tüzelőtárolás 
 

1. 
Állvány és építőanyag (lakóház vagy lakás építése, felújítása 
esetén) 

200,- Ft/m2/hó 

2. Állvány és építőanyag egyéb épület esetében 300,- Ft/m2/hó 

 
     Gépjárműtárolás 
 

1. 
Üzemképtelen, forgalombók kivont gépkocsi, lakókocsi, 
utánfutó (maximum 90 napig) 

2.000,- Ft/hó/gépjármű 

2. Egyéb üzemképtelen jármű és munkagép  3.000,- Ft/hó/jármű 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A közterületek rendjéről szóló 12/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendelethez 

  
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján 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.  
  
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, 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. 

 

 
 

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye 
 

A jogbiztonság követelménye határozza meg a rendeletmódosítás szükségességét, ennek elmaradása 
esetén jogellenes állapot fennmarad, mely jogbizonytalanságot eredményez. 
Az önkormányzati rendelet módosításának elmaradása esetén a Kormányhivatal eljárást 
kezdeményezne a törvényesség biztosítása érdekében. 
 

 
 

Az Önkormányzati rendelet hatásai 

 
Társadalmi hatások: A Képviselő-testület a rendelet megalkotásával 

biztosítja és megteremtse a jogbiztonságot a helyi 
önkormányzati szintű jogalkotásban is. 

 
Gazdasági és költségvetési hatások: A rendeletnek gazdasági és költségvetési hatása nincs 

 
Környezeti és egészségügyi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
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Adminisztratív hatások:  A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet 
nem eredményez, a végrehajtáshoz szükséges személyi 
állomány biztosított.  

 
 
 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat megfelelő 
intézményrendszerrel rendelkezik.  

 


