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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 

 
a közterületek filmforgatási célú hasznosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 
Egy új önkormányzati rendelet kiadásával tud megfelelni a Képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény (Mktv.) 37. § (4) bekezdésében írt felhatalmazó rendelkezésének,  melyre alapozva és az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 22. § (1) bekezdés d) pontjában a jegyzőnek adott jogszabály 
alkotásának kezdeményezési jogára hivatkozva és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.-18.-
19. §-aiban a jegyző jogszabály előkészítése keretében végzendő tevékenységének eleget-téve készítettem el 
tárgyi rendelet-tervezetet,  a Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztéséről szóló 61/2009. (XII. 14.) 
IRM (továbbiakban: IRM rendelet) rendeletben foglaltakat is alkalmazva. 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy amennyiben nem alkotná meg tárgyi rendeletét a Képviselő-testület, akkor az 
Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdésében szabályozottak lennének érvényesíthetők, konkrétan a mulasztásban 
megnyilvánuló jogsértés okán a megyei kormányhivatal a bíróságnál kezdeményezheti a helyi önkormányzat törvényen alapuló 
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Amennyiben az illetékes bíróság által jogalkotásra megadott 
időpont eredménytelenül telik el, úgy az adott bíróság a megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, 
hogy az önkormányzati rendeletet a megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg. A Kormányhivatal a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv.) a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyelete keretében a törvény 137. – 138. §-aiban foglaltak szerint jár el és a 141. § értelmében 
törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki.   
A fentiek ismeretében készítettem el az Mktv. hatályos szabályaihoz igazodó helyi önkormányzati rendelet 
tervezetét, az alábbi részletes indokolással.    
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad az önkormányzati 
rendelet megalkotására (a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdése) másrészt  azokat a  feladatköröket (a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (5) bekezdése 
és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontja) valamint az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében  és az 
58. § (1) bekezdésében írtakat betartva, továbbá az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottság véleményének kikérését foglalja magába. 
 

1. §-hoz 
 
Részletes rendelkezések keretében a filmfogatás önkormányzati rendezvények alatti helyszínén való forgatást 
szabályozza, időben és területre vonatkozóan, továbbá rendelkezik a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem 
róható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulását követően biztosítandó közterület-használat biztosításának 
időbelisége szabályairól. Meghatározza a településen turisztikai közterületnek minősített  területet, rögzítve, hogy 
sem időbeli, sem területi hatályát nem korlátozza a filmforgatásoknak.  
 

2. §-hoz 
 

A településen turisztikailag kiemelt és ki nem emelt közterületek filmforgatás céljára való használatba vétele után 
fizetendő díjak mértékét a rendelet 1. mellékletében rögzíti. 
  

3. §-hoz 
 

  



A filmforgatás céljára igénybe vett közterület használata után fizetendő díj alóli mentességek körét határozza meg. 
4. §-hoz 

 
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet hatályba léptetésének időpontja, a rendelet aláírására jogosítottak neve 
és tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzat szervezeti és működési szabályzaátban 
meghatározott formátumban tartalmazza 
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