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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-i hatállyal 
ismételten módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mgtv.) 
A módosítás során az Mgtv. új, 2013. július 1-jén hatályba lépő 34. §-a értelmében a települési önkormányzat 
tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat 
képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 
 
Az Mgtv. 34. § (5) és 37. § (4) bekezdése meghatározza, hogy rendeletben szabályozni kell a forgatást akadályozó, de 
a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket, 
különösen, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. Az 
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. 
Az Mgtv. 34. § (3) bekezdése tartalmazza, hogy az önkormányzat közterületek filmforgatási célú használatát 
legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja, a községi önkormányzat 
rendeletben határozza meg a felső határt. 
 
A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A 
filmforgatási 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 az egyéb közterület-használathoz hasonlóan a polgármesterre átruházni. A hatáskör átruházása azért 
fontos, mert a kormányhivatalt tájékoztatni kell a közterület használat helyi rendeletben meghatározott egyedi 
feltételeiről és a megállapított díjról. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény szerinti előzetes hatásvizsgálati (17.§) és indoklási (18.§) 
kötelezettségének az alábbiak szerint teszek eleget: 
 
1. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
az önkormányzatot illeti meg a közterület használatáért beszedett díjbevétel.  
 
b) környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet elfogadásának ilyen hatása nincs. 
 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Adminisztratív terhei a közös önkormányzati hivatalnak megnövekednek, folyamatosan adatot kell szolgáltatni a 
Kormányhivatal felé, továbbá közzétételi és nyilvántartási kötelezettségeink keletkeznek. 
 
2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A helyi önkormányzati rendeletet meg kell alkotni a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés miatt. 
 
3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket: 
Ezeket a feltételeket minden rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelettervezet elfogadásáról dönteni 
szíveskedjen! 
 

Velem, 2013. augusztus 21. 
 

 A polgármester nevében: 
       
            Dr. Zalán Gábor s.k. 
          jegyző 



Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (.....) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról 
 

 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) és (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín esetén 300,-Ft/m2/nap, technikai kiszolgálás 
esetére 100,-Ft/m2/nap, stáb parkolás esetén 100,-Ft/m2/nap közterület használati díjat kell fizetni. 

(2) A forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás fogalmak vonatkozásában a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott fogalom meghatározásokat kell alkalmazni. 

(3) Mentes az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen 
oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében 
készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat. 

 
2.§ 

 
A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a 
kieső napokon a díj fizetésére kötelezettek mentesülnek az 1. § (1) bekezdésében meghatározott díj megfizetése 
alól, az önkormányzat 5 napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. 

 
 

3.§ 
 

A rendeletben szabályozott eljárásban a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
 

4.§ 
 

Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

 
Velem, 2013. augusztus 21. 
 
 
 
  Horváth Miklós             Dr. Zalán Gábor 
                            polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 
 

  


