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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület júliusi rendkívüli ülésén I. fordulóban tárgyalta a közterület 
használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló, 
24/2009.( IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot.  
A rendelet tervezetet 30 napra társadalmi vitára bocsátottuk. A megadott határideig a 
rendelettel kapcsolatos észrevétel nem érkezett.   
 
A rendeletmódosítás tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18.§- ában 
foglaltaknak megfelelően eljárva az alábbiak szerint indokolom: 
 
A rendelettervezet 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 rendelettervezet 
szerint teszünk javaslatot. 
 
Az Mktv. 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. és az Mktv. 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. 
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A rendelettervezet részletes indokolása: 
 

1. § indokolása:  
 

Szabályozza a filmforgatási célú közterület-használat maximális időtartamát, indokolt 
esetekre lehetővé téve annak meghosszabbítását. 
 
Főszabályként a nappali forgatás engedélyezését teszi lehetővé, az ettől eltérő filmfelvétel 
készítést kivételes esetekben biztosítja. 
 
Meghatározza a filmforgatási célú igénybevétel szempontjából Pásztó Város közigazgatási 
területén turisztikailag kiemelt, központi területeket és az itt igénybe vehető terület nagyságát. 
 
Az Mktv-ben kötelezően önkormányzati rendeleti szabályozási körbe vont, a filmforgatási 
célú közterület-használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli 
természeti események esetére vonatkozó külön feltételekkel kapcsolatos szabályozást 
tartalmazza, figyelemmel arra, hogy az elmaradt forgatásra a helyszínt hány napon belül 
köteles az önkormányzat ismételten biztosítani. 
 
Meghatározza az adható mentességet és kedvezményt.  
 

2. § indokolása:  
 

A Képviselő-testület a 13/2012.(V.25.) önkormányzati rendeletével minden szabálysértési 
rendelkezést hatályon kívül helyezett. Ezért a R 10.§-ban a szabálysértés 
jogkövetkezményeire való hivatkozást értelemszerűen szintén hatályon kívül kell helyezni. 
Szankcióként kerül meghatározásra az eredetileg fizetendő közterület-használati díj 
háromszorosának, vagy kétszeresének megfizetésére kötelezés és az eredeti állapot 
helyreállítása. E szankció prevenciós eszközként kerül bevezetésre, ugyanis a közterület-
használati díj utólagos behajtása, az ezzel kapcsolatos ellenőrzés és végrehajtási tevékenység 
többletterhet ró a hivatal munkatársaira. 
 

3. § indokolása:  
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

4. § indokolása:  
 
Jogtechnikai deregulációs megoldás. Sem jogalkotási, sem logikai szempontból nem indokolt 
a rendelet 20.§-ának hatályban tartása. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a rendelettervezet 
elfogadásával döntsön a módosításáról.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 
szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet már 
tájékoztattuk. A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata az I. forduló tárgyalásakor 
megtörtént. 
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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 -15/C §-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: filmforgatási célú 
közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait ebben az alcímben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

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

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 
 

15/B § 
 

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

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

vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. 
 

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

a./ Múzeum tér  
b./ Műemléki központot határoló közterületek  
  ba/ Kossuth u., 
  bb/ Deák F. u., 
  bc/ Hársfa utcai járdák, 
  bd/ Szent Imre tér 
c./ Csillag tér, 
d./ Semmelweis u. és parkoló,  
e./ Kölcsey u., 
f./ Fő úti járdák és a 
g./ település Zeneiskolával szomszédos 

önkormányzati tulajdonú közterületei. 

 4



 5

 
/4/ A turisztikailag kiemelt, központi területeken a közterület-használat együttesen 

ugyanazon időintervallum alatt nem haladhatja meg összességében az 500 m2 
területet.  

 
/5/ A kérelmező a tevékenysége során köteles tartózkodni a közterület más 

használóinak szükségtelen zavarásától. 
   
/6/ A filmforgatási célú közterület-használatot akadályozó, de a kérelmezőnek nem 

felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati 
engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani, és a közterület-használatot 
engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. Az akadály elhárulása után, 
az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 15 napon belül újra biztosítani 
kell a használatba adott közterületet. 

  
15/C § 

 
/1/  A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megállapítására az 

Mktv. rendelkezései az irányadóak. 
 
/2/  A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film forgatásának célja Pásztó 

történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, 
művészeti értékeinek, sport és kulturális életének, turisztikai nevezetességeinek, 
épített és természeti környezet értékeinek bemutatása. 

 
/3/  Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén 

adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az 
ismeretterjesztő témájú filmalkotások. 

  
2.§  A R 10. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben 
foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli vagy az eltérő használat 
tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj  
„A” alternatíva : háromszorosának 
„B” alternatíva : kétszeresének 
 megfizetésére és az eredeti állapot helyreállítására lehet kötelezni.” 

 
3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
4.§ Hatályát veszti a R 20. §-a. 
 
Pásztó, 2013. szeptember 10. 
 
 
 

Sisák Imre     Dr. Tasi Borbála 
           polgármester               címzetes főjegyző 


