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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített többség!

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 mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (3) bekezdése az
alábbiakról rendelkezik:
„(3) A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában
álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek - községi
önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében foglalt felső határnak - megfelelő
mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért
megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. 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 a fővárosi és megyei kormányhivatal és a saját honlappal rendelkező
települési önkormányzat a 2014. évtől kezdve az adott év elején a honlapján közzéteszi.”
A fenti törvényszövegből következik, hogy a települési önkormányzat tulajdonában lévő
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 rendelet-módosítás elfogadása után mindkét törvényi kitételnek megfelel az
önkormányzat.
A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex 2014. évben 101,8 %
volt. Az Mktv. hivatkozott rendelkezése szerint a területhasználati díjak mértéke: a
törvényben meghatározott legmagasabb díjak évente a tárgyévet megelőző második évre
közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. (pl.: 2015ben meghatározott érték: 539 x 2014. árindex: 1,018% = 548.702, ) Az így kiszámított értékek
az rendelet-módosítás mellékletében piros színnel kerültek jelölésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2015. évben egy vállalkozótól kérelem érkezett
filmforgatási célú közterület használat céljából, ebből az önkormányzatnak 29.435,- forint
bevétele származott.
Az előkészítő munka során szem előtt tartottuk, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat végzését, mely a következő:
Társadalmi hatás: A módosító rendelet-tervezet a közterületek használata esetén a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási
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célú használata esetén alkalmazandó. Társadalmi hatása, hogy 2016. évtől a Közgyűlés által
meghatározottak szerinti díjat kell fizetni az igénybevételért.
Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztés tárgyát képező 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 mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a
rendelet módosítása kötelező 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.
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, erről a 31/A. § az alábbiak
szerint rendelkezik:

„31/A. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek
keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek
a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján
a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.
(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni
úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon
rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.
(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a
rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.
(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a
véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a
véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail
címét legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2)
bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket
előzetesen tájékoztatni kell.
(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.
(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését
az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.
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(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy
elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő
öt munkanapon belül értesíteni kell.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:
a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,
c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
d) a helyi adókról szóló,
e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,
f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő
rendelet-tervezeteket.”
Mindezen rendelkezéseknek eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk
közzé, melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
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 hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a 2016. évi
díjak megállapítására.

Szekszárd, 2016. január 18.

Dr. Varga Katalin
jegyző
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…/2016. (….) 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 az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével - a következőket 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Varga Katalin
jegyző
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1. melléklet a ……/2016. (…….) 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
Közterület
megnevezése

1.

2.

díszburkolatos
vagy turisztikailag
kiemelt központi
területek
nem
díszburkolatos
vagy
nem
turisztikailag
kiemelt központi
területek

Forgatási
helyszín
Ft/m2/nap

Technikai
kiszolgálás
Ft/m2/nap

Stáb
parkolás
Ft/m2/nap

539
549

215
219

215
219

215
219

161
164

107
109

Ha valamely
közterület
a táblázat
alapján két
különböző
díjkategóriába
eső területet is
magában
foglal, a
közterület
filmforgatási
célú
használatának
díját a
magasabb
díjtétel szerinti
kategória
alapján kell
meghatározni

E melléklet alkalmazásában:
1.

Forgatási helyszín: a forgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb
közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt
terület;

2.

Technikai kiszolgálás: a forgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a forgatás
technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és
hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a forgatást
közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület;

3.

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