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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyőlése 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 szerint.
A mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (3) bekezdése az
alábbiakról rendelkezik:
„(3) A települési önkormányzat képviselı-testülete a települési önkormányzat tulajdonában
álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek - községi
önkormányzat képviselı-testülete pedig a rendeletében foglalt felsı határnak - megfelelı
mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított
díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A 3. melléklet szerinti legmagasabb díjak
2014. január 1-jétıl a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre közzétett éves
fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követıen évente a tárgyévet megelızı
második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek.
A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit a fıvárosi és megyei kormányhivatal
és a saját honlappal rendelkezı települési önkormányzat a 2014. évtıl kezdve az adott év
elején a honlapján közzéteszi.”
A fenti törvényszövegbıl következik, hogy a települési önkormányzat tulajdonában lévı
közterületek filmforgatási célú használatára alkotott önkormányzati rendeletben megállapított
díjtételeket a törvény szerinti mértékben módosítani kell és a saját honlapon közzétenni. Az
önkormányzatnak minden elfogadott rendelete a honlapon közzétételre kerül, így a rendeletmódosítás elfogadása után mindkét törvényi kitételnek megfelel az önkormányzat.
A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex 2012. évben 104,2, 2013.
évben 103,6 volt. Az Mktv. hivatkozott rendelkezése szerint a területhasználati díjak mértéke:
a törvényben meghatározott legmagasabb díj szorozva 1,042-vel és 1,036-tal (pl.:
500x1,042x1,036=539)
Az elıkészítı munka során szem elıtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a kötelezıvé teszi az elızetes hatásvizsgálat végzését, mely a következı:
Társadalmi hatás: A módosító rendelet-tervezet a közterületek használata esetén a Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használata esetén alkalmazandó. Társadalmi hatása, hogy 2015. évtıl a Közgyőlés által
meghatározottak szerinti díjat kell fizetni az igénybevételért.
Gazdasági, költségvetési hatás: Az elıterjesztés tárgyát képezı helyi rendelet
módosításának gazdasági költségvetési hatása, hogy az emelés után több bevétel származhat a
közterületek filmforgatási célú használata esetén, hiszen a központi jogszabály alapján a
bevétele az önkormányzatot illeti.
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 mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a
rendelet módosítása kötelezı feladata az önkormányzatnak. Ha ezen törvényi
kötelezettségének a helyi önkormányzat nem tesz eleget, a kormányhivatal törvényességi
felhívással élhet. (Mötv. 134. §)
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyőlés hetében tárgyalja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a 2015. évi
díjak megállapítására.

Szekszárd, 2015. január 26.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének
…/2015. (….) önkormányzati rendelete
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével - a következıket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet kihirdetést követı napon lép hatályba.
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1. melléklet a ……/2015. (…….) 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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E melléklet alkalmazásában:
1.

Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezıben szereplı színészek, egyéb
közremőködık, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, jármővek által elfoglalt
terület;

2.

Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás
technikai megvalósulását elısegítı eszközök (különösen kamerák, világító és
hangrögzítı berendezések), az azt kezelı stáb, mőszaki személyzet, a forgatást
közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és jármővek által elfoglalt terület;

3.

Stáb parkolás: Az 1–2. kategóriába nem tartozó, a forgatás és a technikai kiszolgálás
helyszínétıl területileg elválasztható háttér-kiszolgáló egységek és jármővek által
elfoglalt terület.”

