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JAVASLAT 
 

A közterület használatának szabályairól  és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 
tilalmáról szóló, 24/2009.( IX.30.) számú rendelet módosítására 

/I. fordulós anyag/ 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A rendeletmódosítás tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18.§- ában 
foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 
A rendeletmódosítás általános indokolása: 
 
Az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján elfogadta az egyes törvényeknek a 
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal 
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013.évi LXXXIV. törvényt (a 
továbbiakban: Tv.). 
 
A Tv.  2013. július 1-jén hatályba lépő 51. §-a módosítja a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvényt (a továbbiakban: Mktv.) és felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak, hogy 
a tulajdonukban álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó részletes 
szabályokat, az alkalmazandó mentességek körét, a használat területi és időbeli korlátait és 
feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. A Tv. 
98. § rendelkezése szerint a települési önkormányzatok a kihirdetést követő 30 napon belül 
kötelesek a hivatkozott rendeletet megalkotni. 
 
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a 
filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez 
csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., és meghatározza mely 
rendelkezések tekintetében lehet önkormányzati rendeletet alkotni, melyre a rendelet-tervezet 
szerint teszünk javaslatot. 
 
A Tv. 34.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete 
közterület filmforgatási célú használatának díját legfeljebb az Mktv. 3. mellékletének 
megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A díjbevétel a tulajdonos 
települési önkormányzatot illeti meg. 
 
 
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 önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával válik 
érvényessé, azonban célszerű ezt a hatáskört a polgármesterre átruházni. 
 
A Tv. előírásainak eleget téve javasoljuk a közterület használatának szabályairól  és a 
közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló, 24/2009.( IX.30.) számú rendelet 
kiegészítését a kötelezően szabályozást igénylő területekre vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
A rendeletmódosítás részletes indokolása: 
 
 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

………../2013. (……….) rendelete 
A közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 

tilalmáról szóló, 24/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról 
 

 
Társadalmi-gazdasági hatása: 
Igazodik a mozgóképről szóló törvényi szabályozás módosulásából adódó változásokhoz. 
 
Költségvetési hatása: A közterület filmforgatási célú használatba adásának díjbevétele a 
tulajdonos települési önkormányzatot illeti meg. 
 
Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelenleg nincs. 
 
Egyéb hatása: Nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A települési közterület-használat 
szabályozásának megváltozott jogszabályi rendelkezésekhez történő igazítása. 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 
felügyeleti intézkedés 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
- személyi: biztosítva 
- szervezeti: biztosítva 
- tárgyi: biztosítva 
- pénzügyi: biztosítva. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek. 

 
Pásztó, 2013. július 4. 
 

 
  Sisák Imre 
polgármester 
 
 
 
 
 
 

 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a közterület 
használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló, 
24/2009.( IX.30.) számú rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A rendelet-tervezetet 15 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja. 

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem 
önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt 
nyilváníthatnak: 

a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon 
megadott elektronikus levélcímen, 
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon. 
 

 Határidő: 2013. ………. 
 Felelős: polgármester 
 
2.)  A beérkezett vélemények megismerése után, azokat hasznosítva a Képviselő-testület a 

javaslatot ismételten megtárgyalja. 
 
  Határidő: a képviselő-testület júliusi ülése 
     Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2013. július 4. 
 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
………../2013. (……….) rendelete 

A közterület használatának szabályairól  és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 
tilalmáról szóló, 24/2009.( IX.30.) számú rendelet módosításáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
37. § (4) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az 
egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1.§ A közterület használatának szabályairól  és a közterületen történő szeszes ital 

fogyasztás tilalmáról szóló, 24/2009.( IX.30.) számú rendelet (továbbiakban:R) a következő 
alcímmel és 15/A -§-al egészül ki: 

 
A közterület filmforgatási célú használata 

15/A § 
 

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

 
/2/ A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben meghatározott 

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
 

15/B § 
 

/1/  A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely indokolt 
esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. 

 
 /2/ A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra 

vonatkozhat, különösen indokoltesetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. 
 

/3/ A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Pásztó Város 
közigazgatási területén turisztikailag kiemelt, központi területek a  

a) Múzeumtér (58. hrsz), 
b) Műemléki központot határoló közterületek (Kossuth u. 46/1 hrsz., Deák F. u. 

5/2; 5/4 hrsz., Hársfa u. 66/1; 66/2; 66/3 hrsz., Szent Imre tér 46/3; 46/5 ;46/6 
hrsz, Csillag tér 742/3; 742/5; 742/6; 742/7; 742/8; 742/9; 742/10; 

 
 
 
 

Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
           polgármester               címzetes főjegyző 
 
 



Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. július … 
 
 
 
    Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
            polgármester     címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 


