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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2013. december 16-i ülésére 
 

 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..…/2013. (……) 
önkormányzati rendelete  a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről 
 
Iktatószám: II/800/2/2013 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Általános indokolás 
 
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos egyes feltételekről szóló rendeletet a következők miatt szükséges megalkotni: 
 

1. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése szerint „A települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 
Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, 
valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen 
azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-
használatot. A települési 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. A saját honlappal 
rendelkező települési önkormányzat a közterület-használathoz kapcsolódó feltételeket a 
honlapján közzéteszi.” 

2. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdése alapján: 
„Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó - e törvény szabályait kiegészítő - részletes 
szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és 
időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét 
rendeletben állapítsa meg. 
(5) Felhatalmazást kap a községi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használata díjának felső határát rendeletben állapítsa meg” 
 
Fentiekre tekintettel rendelkezni kell tehát a filmforgatás szabályairól és a díj maximális 
mértékéről. 
 
 
Részletes indokolás 
1.§ A filmforgatásra vonatkozó részletszabályok meghatározása.  
2.§ Hatályba lépés. 
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Előzetes hatásvizsgálat: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Nem mérhető hatás.  
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető hatás. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet megalkotása a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése alapján 
kötelező. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Önkormányzatunknál a feltételek jelenleg is biztosítottak, ebben változás nem lesz. Az 
előterjesztést előkészítő kolléga munkaköri leírásában szerepel a rendelet-tervezet elkészítése. 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé. 

 
 

Felsőlajos, 2013. december 11. 
       
 
      
       Juhász Gyula sk. 
          polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..…/2013.(……) 
önkormányzati rendelete  a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek 

filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37.§ (4) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 
2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díj legmagasabb mértékét a 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(2) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetére az Önkormányzat 30 napon belül köteles újra biztosítani a 
közterület-használatot 
(3) Díjfizetési kötelezettség alól mentes a legfeljebb 1 nap időtartamú, közérdekű célokat 
szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti 
állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatása.” 
 

Záró rendelkezések 
 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

 Juhász Gyula         dr. Balogh László  
  polgármester       jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: ……………………… 
 
 
       dr. Balogh László  
        jegyző 
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1. melléklet a …../2013. (…..) önkormányzati rendelethez 
 

A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díj legmagasabb mértéke: 
 

1. filmforgatás: ……… Ft/nap/m2.  
 


