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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése 2009-ben alkotott rendeletet a
közterületek használatáról. A hatályos rendelet 5. mellékletében kerültek meghatározásra az
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat
célja szerint. A Közgyűlés 2016. szeptember 29-i rendes ülésén döntött legutóbb a hatályos
rendelet 5. mellékletében módosításáról.
A mostani módosítás technikai jellegű módosítás, a díjakat nem érinti, csak a díjakat
meghatározó táblázat szövegezése változik.
Az előterjesztés részét képezi a jogszabályváltozásról szóló rövid tájékoztató:
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mozgókép tv.) 9/B. § (1) bekezdés k)
pontja szerint: A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF) feladatai – többek között – a törvény IV. fejezet szerinti
közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
A Mozgókép tv. 35. § (9) bekezdése szerint: Az MNF szervezeti egysége a filmforgatás
engedélyezésére vonatkozó IV. fejezetben meghatározott ügyek tekintetében hatósági jogkör
gyakorlására jogosult, illetékessége az ország egész területére kiterjed.
A Mozgókép tv. 34. § (5) bekezdése szerint: A települési önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza.
A Mozgókép tv. 34. § (3) bekezdése szerint: A települési önkormányzat a közterületek
filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott
díj ellenében biztosíthatja. A naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások
esetében a töredéknapra a 3. mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A
közterület használatáért megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet
szerinti legmagasabb díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói
árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti
módosított díjtételeit az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott
év elején honlapján közzéteszi.
A Mozgókép tv.-ben hivatkozott végrehajtási kormányrendelet, azaz a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló
302/2016. (X.13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Kormányrendelet] 2016. október 13-án került
kihirdetésre (hatályos: 2016. október 14-étől).
A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján: az MNF a közterület-használatra irányuló
kérelmet egy munkanapon belül, sürgős esetben pedig haladéktalanul megküldi a közterület
tulajdonosának.
A Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése szerint: a települési önkormányzat adatot szolgáltat az
MNF részére a tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával.
Az MNF naprakész nyilvántartást vezet a települési önkormányzatok tulajdonában lévő
közterületekről.

2
19elot

A Kormányrendelet 2. § (5) – (6) bekezdései szerint: a hatósági szerződés tervezetét az MNF
készítési el és küldi el az önkormányzat részére; ezen szerződéseknek – többek között –
tartalmaznia kell az önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez.
A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja és 5. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzatnak a kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül (sürgős eljárás esetén
pedig haladéktalanul) állást kell foglalnia a beérkezett kérelmet illetően, ill. hozzájárulás esetén
jóváhagyási záradékkal kell ellátnia a hatósági szerződést és megküldeni az MNF-nek, a
kérelmező egyidejű értesítése mellet. Ha ezen időn belül az önkormányzat nem nyilatkozik a
hatósági szerződés jóváhagyásáról, azt megadottnak kell tekinteni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja a
jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a
szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban számolunk be.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Mivel a módosító rendelet-tervezet technikai jellegű
módosításra tesz javaslatot, így ennek nincs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosításának nem lesz adminisztratív
terheket befolyásoló hatása.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségessége, hogy a központi jogszabálynak
megfelelő rendelkezéseket tartalmazzon a helyi rendelet. Elmaradásának következménye, hogy a
központi jogszabály, valamint a helyi rendeletben meghatározott rendelkezések ellentétes
fogalomhasználat miatt alkalmazása során nehézséget jelenthet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem
igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2015.
október 1-jén hatályba lépett módosítása során a hatályos rendelet kiegészült azzal, hogy a
rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani. Mindezen rendelkezéseknek
eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk közzé, melyben tájékoztattuk a
lakosságot erről a lehetőségről.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a közgyűlés hetében tárgyalja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.
Szekszárd, 2017. január 19.

dr. Molnár Kata
jegyző
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2017. (….) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t )
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont de)
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) rendelet 5. melléklete helyébe jelen
rendelet 1. melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet a ……../2017. (…..) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint
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A
Közterület
besorolás

Díszburkolatos
vagy
turisztikailag
kiemelt
központi
terület
Nem
díszburkolatos
vagy nem
turisztikailag
kiemelt
központi
terület

B
forgatási
terület

C
technikai
terület

D
stábparkolási
terület

E
kiürítési
terület

Ft/m2/nap
521
töredékna
p esetén
261

Ft/m2/nap
208
töredékna
p esetén
104

Ft/m2/nap
208
töredékna
p esetén
104

Ft/m2/nap
208
töredékna
p esetén
104

F
forgalomtechnikai
biztonsági
terület
Közlekedés
elől elzárt
terület
Ft/m2/nap
20
töredéknap
esetén
10

208
töredékna
p esetén
104

156
töredékna
p esetén
78

104
töredékna
p esetén
52

104
töredékna
p esetén
52

10
töredéknap
esetén
5

E melléklet alkalmazásában:
a) forgalomtechnika biztonsági területKözlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által
nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt
terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos
mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott
forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.
b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt
terület.
c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a
filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a
stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a
területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.
d) stábparkolási terület: a b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és
technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és
járművek által elfoglalt terület.
e) technikai terület: a filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a
filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és
hangrögzítő berendezések) az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást
közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.”
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