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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztusi ülésére 
 

Tárgy: a közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet alkotása kezdeményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy tárgyi rendelet alkotására való felhatalmazás szerinti kötelezés 
teljesítésére az új Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben került volna sor, 
mely partneri egyeztetések során kialakult határidő csúszások miatt, a megadott határidőn belül 
nem valósult meg, a terv szerinti ütemezéshez képest már egy hónapos késés állt elő,  és további 
határidő módosítások várhatók, így ezen jogalkotási technikai megoldást kénytelenek vagyunk 
elvetni, mert ellenkező esetben mulasztásban megnyilvánuló jogsértést követ el az önkormányzat képviselő-
testülete azzal, hogy nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének. 
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. napján hatályba lépett, amely módosította a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény (Mktv.) települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás céljából történő 
használatára irányadó szabályait, melynek 98. §-a értelmében: az önkormányzat az Mktv. 
kihirdetését követő 30 napon belül (2013. július 15. napjáig) a törvény felhatalmazása 
szerint köteles rendeletet alkotni. Erre a tényre tekintettel kezdeményezem ezen 
előterjesztéshez csatolt tartalommal tárgyi rendelet-tervezet benyújtásával helyi jogszabály 
alkotását a jogalkotásra jogosított képviselő-testületnél. 
Az Mktv. 2013. február 13. napján hatályba lépett módosítása értelmében filmforgatás célú közterület 
használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha a közterület csak a filmforgatáshoz kapcsolódó 
technikai jellegű kiszolgálásra, illetve a stáb parkolásához szükséges.  
Emlékeztetem Önöket arra, hogy az illetékes Kormányhivatalnál lehet előterjeszteni a közterület 
használata iránti kérelmet, melynek engedélyezését a Kormányhivatal eljárása során hatósági 
szerződésben rögzít, mely szerződés a közterület tulajdonosa (az önkormányzat képviselő-testülete) 
hozzájárulásával lép érvénybe. A képviselő-testület hozzájárulása esetén haladéktalanul megküldi 
nyilatkozatát a Kormányhivatalnak, ahol a szerződés felek általi aláírásával jön létre a szerződés, 
ill. jut az elutasítás sorsára. A tulajdonos számára nyilatkozattételre nyitva-álló határidő 
elmulasztása beleegyezésnek minősül, ez „a hallgatás ára”, tehát a szerződés tartalma 
jóváhagyására irányuló hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. 
Az Mktv. 34. § (3) bekezdése értelmében a községi önkormányzat rendeletében szabja meg az 
Mktv. 3. mellékletében rögzített díj mértékéhez igazítottan, vagy attól eltérően a kiszabható díj 
felső határát, mely díj, mint bevétel, a tulajdonos önkormányzatot illeti meg.  
Az Mktv. 34. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület rendeletben szabályozza a forgatást 
akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó 
külön feltételeket is, így pl. hogy hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület használatát. A 
képviselő-testület rendeletében mentességet, kedvezményeket állapíthat meg, pl. meghatározott 
időtartamot, vagy terület nagyságot el nem érő, közérdekű célokat szolgáló (többek között:  
oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, stb.) filmalkotások forgatásához szükséges 
közterület-használat díjára vonatkozóan, melyet az önkormányzat honlapján közzétenni köteles. 

  



Az Mktv. végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 
filmforgalmazási célú hasznosításához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 
14.) Korm. rendelet, amely meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatára irányadó 
kérelem formanyomtatványát, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az eljárásrendet, 
így a képviselő-testületnek mindezen témakörök szabályozása a Jat. rendelkezését alkalmazva 
(önkormányzati rendelet nem tartalmazhat magasabb szintű jogszabályban foglalt rendelkezést, 
sem szó-szerint megismételve, sem átfogalmazva) és csak a felhatalmazó rendelkezésben 
megszabott kereteken belül maradhat, tehát nem terjeszkedhet azon túl, mert azzal felhatalmazás 
nélkül alkotna jogszabályt, amely nem  jogérvényes, így veszélyezteti a jogbiztonságot, és 
felesleges terhet okoz a jogalkalmazók körében, mivel jogbizonytalanságot kelt.  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) a jogszabályok előkészítése keretében úgy rendelkezik, 
hogy a jogszabály előkészítője (a jegyző) előzetes hatásvizsgálatot végez a 17. §-ban foglaltak betartásával, majd a 18. 
§ szerint rendelet-tervezet szövege mellé indokolást csatol, majd az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában rögzítetteknek megfelelve a jogszabály-tervezeteket lakossági tájékoztatás céljából véleményeztetésre 
közzéteszi 15 napra, az arra tett javaslatokkal együtt beterjeszti a 19. § szerint az illetékes bizottságnak és az illetékes 
bizottsággal, vagy a polgármesterrel együtt a képviselő-testületnek benyújtja elfogadásra, a  rendelet alkotására. A 
lakosságot nem érinti e rendelet, ezért ezen rendelet-tervezet lakossági véleményeztetési eljárására nem került 
sor, ugyanakkor mint az önkormányzati rendelet alkotása kezdeményezésére jogosítottként javaslatot teszek tárgyi rendelet 
Ügyrendi Bizottság és a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzat hatályos szervezeti és működési szabályzata 19. § (1) bekezdése d) pontja 
szerinti önkormányzati rendelet alkotása kezdeményezésére jogosítottként indítványozom tárgyi 
előterjesztés, az előzetes hatásvizsgálat, a rendelet-tervezet és annak általános és részletes 
indokolása megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. július 29. 
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