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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletünket törvényi változások miatt 
szükséges módosítani. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításának, valamint 
annak a végrehajtására kiadott kormányrendeletnek a hatálybalépése miatt helyben kell 
szabályozni bizonyos kérdéseket ahhoz, hogy a kormányhivatal hatósági szerződésben 
engedélyezze a települési önkormányzat közterületén tervezett filmforgatást.  
 
Ennek az eljárásrendnek a következő főbb sajátosságai vannak a fenti jogszabályok alapján: 
 

• a törvény által definiált, települési önkormányzat közterületére tervezett filmforgatás 
esetén a kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet, amely szervezet hatósági 
szerződésben engedélyezi a tevékenységet, 
 

• a hatósági szerződés megkötése vagy annak elutasítása előtt a kormányhivatalnak be 
kell szereznie az érintett települési önkormányzat jóváhagyását vagy annak 
megtagadását, amelyre mindösszesen 2 munkanapja van az önkormányzatnak, sürgős 
esetben haladéktalanul kell döntenie ebben a kérdésben. 

 
Látható, hogy egy teljesen új döntési folyamatról van szó, amelyhez kapcsolódva helyi 
szabályokat kell alkotni. Ezek körét fenti törvény felhatalmazó rendelkezései rögzítik, 
amelynek megfelelően a következő kérdésekben kell önkormányzati rendeletben kiegészíteni 
a központi szabályozást: 
 

• kapcsolódó közterület-használati díj, 
• kedvezmények, mentességek köre, 
• a használat területi és időbeli korlátai, 
• egyéb feltételek, 
• turisztikailag kiemelt területek köre. 

 
A kedvezmények, mentességek körét az alkotás tartalma, célja vagy önkormányzatunk 
érdekei szempontjából javasolom meghatározni. A filmforgatás közterület-használatának 
területi korlátait előre nem lehet mindenesetre alkalmazható módon meghatározni 
véleményem szerint, így csak az időbeli keretet tartalmazza a tervezet. Az egyéb feltételek 
között célszerű kimondani a filmforgatás helyszínére előre már kiadott közterület-használati 
engedély elsőbbségét, turisztikai kiemelt területnek pedig Sikondát javasolom a rendeletbe 
építeni a szabályozási tervre hivatkozva. A kapcsolódó közterület-használati díj mértékét 
pedig indokolt a mozgóképről szóló törvény szerinti maximális összegben meghatározni, 
amely 2013-ban a következő tételekből áll: forgatási helyszín: 200 Ft/m²/nap, technikai 
kiszolgálás: 150 Ft/m²/nap, stáb parkolása: 100 Ft/m²/nap. Ezen összegek évente az infláció 
mértékével emelkednek. 
 
Az említett igen rövid nyilatkozatra nyitva álló határidő teljesítése érdekében célszerű 
kimondania a Képviselő-testületnek, hogy átruházza e hatáskörét. 
Mindezek és a bizottsági vélemények figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy fogadja el a rendelettervezetet.  
 
Komló, 2013. szeptember 11. 
         Polics József 
         polgármester 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2013. (…..) 
ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 19/2011. (VI.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §  
 

A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 9. alcímének-, valamint 13. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„9. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok 
13. § 

(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő 
közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) 
esetén a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. A filmforgatás célú közterület-használatra nem terjednek ki a 
rendelet közterület-használati díjra és a közterület-használati engedélyre 
vonatkozó rendelkezései.  

(2) A filmforgatás célú közterület-használat forgatásonként nem haladhatja meg: 
 

a) turisztikailag kiemelt területen június 1-je és augusztus 31-e közötti 
időszakban a 15 napot, egyéb időszakban a 30 napot, 

b) egyéb közterületen bármely időszakban a 30 napot. 
 

(3) Filmforgatás célú közterület-használati hatósági szerződés nem hagyható jóvá, 
ha a filmforgatás célú közterület-használat tervezett idejére és helyszínére már 
korábban kiadott közterület-használati engedély van érvényben. 

(4) Ha a filmforgatás célú közterület-használatra létrejött hatósági szerződés 
jóváhagyását követően a közterület igénybevétele a kérelmezőnek fel nem 
róható okból meghiúsul, a forgatást akadályozó körülmény vagy rendkívüli 
természeti esemény miatt, úgy a közterület használatát az akadályozó 
körülmény elhárulását követő 10 napon belül újra biztosítani kell.  



(5) Mentes a díjfizetés alól az önkormányzat megbízásából készülő filmalkotás-, 
továbbá a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy 
ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés 
keretében készülő) filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat. 

(6) A közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés 
jóváhagyásának vagy annak megtagadásának a kérdésében a Képviselő-
testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.  

(7) A filmforgatás célú közterület-használat díja megegyezik a mozgóképről szóló 
törvényben meghatározott díj mindenkori legmagasabb összegével. 

(8) E § alkalmazásában turisztikailag kiemelt közterület: Komló Város 
Önkormányzat 10-11. és 14. szabályozási tervlapjai szerint a Sikondához 
lehatárolt közterületek.  

2. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 3. § 8) pontja, 1. számú melléklet 8) pontja. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Komló, 2013. szeptember 26. 

 
 
 
 dr. Vaskó Ernő        Polics József   
címzetes főjegyző      polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDOKOLÁS 
 

1. § 
 

A mozgóképről szóló törvényben foglalt önkormányzati rendeletalkotásnak úgy is 
eleget tudunk tenni, hogy a hatályos közterület használatot szabályozó rendeletünkbe 
építünk be egy új alcímet. Ebben pontról pontra kerülnek szabályozásra olyan 
tárgykörök, amelyeket a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdése 
megkövetel. Az ide tartozó rendelkezések találhatóak az 1. §-ban. 
 

2. § 
 

Értelem szerűen meg kell szüntetni azon korábbi rendelkezéseket, amelyek a 
filmforgatással összefüggő közterület használathoz kapcsolódtak, mint önálló 
szabályozás. Ezért szükséges kimondani egyes rendelkezések hatályának 
megszüntetését. 

3. § 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
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