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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 20/2007. (IX.03.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A szabályozás megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor, az a törvényi 
felhatalmazás keretei között történik. A szabályozás – összhangban a törvényi 
célokkal – elősegíti a filmforgatások zavartalan lebonyolításához fűződő társadalmi 
érdekek érvényesülését. Mivel a törvényi keretek a korábbi helyi 
szabályozásunkhoz képest lényegesen, mintegy 75 %-kal alacsonyabb közterület-
használati díjak alkalmazását teszik csak lehetővé, így a szabályozás 
eredményeként költségvetési bevétel-kieséssel számolhatunk, amit részben 
kompenzálhat az egyszerűbb eljárás miatti esetleges forgatásszám növekedés. 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem befolyásolja. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A rendelet megalkotását törvényi kötelezettség teszi szükségessé, annak 
elmaradása jogsértő állapotot idézne elő. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 
Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi 
többletköltséggel nem jár. 
 
 
Újpest, 2013. szeptember 16. 
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         Dr. Molnár Szabolcs 
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Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről szóló – 
többször módosított – 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított – 

20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

a 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször módosított – 20/2007. 
(IX.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.) a 29. §-t követően a 
következő 29/A. §-sal egészül ki: 
„29/A. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatára e rendelet előírásait  

a) a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben,  
b) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 

használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. 
(VI.14.) Korm. rendeletben, valamint 

c) az e §-ban 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 (2) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatával kapcsolatos önkormányzati feladat- és hatásköröket – a (4) bekezdés 
c) pontjában foglaltak kivételével – a polgármester gyakorolja. 
 (3) A közterület filmforgatási célú használatáért az 1/A. mellékletben 
meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 
 (4) Nem kell a közterület filmforgatási célú használatáért díjat fizetni 
   a) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és az Önkormányzat 

tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok által vagy a 
megbízásukból végzett filmforgatások esetében, 

   b) a hitéleti tevékenységgel kapcsolatos filmforgatások esetében, 
   c) amennyiben a díjmentességet a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 

kérelmező kérelmére – a filmforgatásra irányuló kérelemnek a Fővárosi 
Kormányhivatalhoz történő benyújtását megelőzően – a filmforgatás 
közérdekű céljára figyelemmel engedélyezte. 

 (5) A filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő 
filmalkotások forgatása esetében az 1/A. mellékletben meghatározott díj 20 %-át 
kell megfizetni. 
 (6) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a 
rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat 8 napon belül, a 
kérelmezővel egyeztetett időpontban  köteles újra biztosítani a közterület-
használatot. Amennyiben ezen időtartamon belül nem kerül sor a filmforgatásra, 
úgy a kérelmező csak új kérelem benyújtása és a hatósági szerződés 
Önkormányzat általi jóváhagyása esetén forgathat. 
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 (7) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjat legkésőbb a 
forgatás megkezdése előtt meg kell fizetni. 
 (8) A közterület filmforgatási célú használata során biztosítani kell a 
járművek és a gyalogosok biztonságos közlekedését.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. az e rendelet melléklete szerinti 1/A. melléklettel egészül ki. 

 
3. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

4. § 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az ÖR. 1. melléklet h) 
pontja. 
 
 
 
  

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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melléklet a …/2013. (…...) önkormányzati rendelethez  
 
1/A. melléklet a 20/2007. (IX.03.) önkormányzati rendelethez 
 

A közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja 
szerint 

  
Közterület 

megnevezése 

 Forgatási 
helyszín 

 Technikai 
kiszolgálás 

 Stáb 
parkolás 

  

   Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap   
Az Önkormányzat teljes 
közigazgatási területe 

 300  150  100 
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Indokolás 
 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása részletesen szabályozza az 
önkormányzatok tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát. 
A törvény 34. § (3) bekezdése értelmében a  települési önkormányzat képviselő-
testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási 
célú használatát legfeljebb a törvény 3. mellékletének megfelelő mértékben 
meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított 
díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti.  
Az (5) bekezdés szerint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. Ennek keretében 
meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint 
a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, 
különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani 
a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a 
rendeletben mentességet vagy kedvezményt 0állapíthat meg a meghatározott 
időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló 
(különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti 
állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához 
szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.  
A törvény 35. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzatunk tulajdonában álló 
közterületek esetében a Fővárosi Kormányhivatal a közterület-használatról hatósági 
szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés az önkormányzat 
jóváhagyásával válik érvényessé.  
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú 
használatára irányuló kérelmet, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági 
bejelentéseket a közterület fekvése szerint illetékes kormányhivatalnál legalább 5 
munkanappal, sürgős eljárás esetén legalább 2 munkanappal a filmforgatás 
tervezett megkezdése előtt kell előterjeszteni.  
A részletes eljárási szabályokat tartalmazó kormányrendelet szerint a 
kormányhivatal a közterület-használatra irányuló kérelmet 1 munkanapon belül, 
sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának. 
Az önkormányzat a hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy annak megtagadásáról 
a kérelemnek az önkormányzathoz érkezését követő 2 munkanapon belül, sürgős 
eljárás esetén pedig haladéktalanul nyilatkozik. 
 
Mivel a jogszabályok a filmforgatási célú közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatban rendkívül kötött és igen rövid határidejű eljárási rendet állapítanak 
meg, így indokolt az ezzel kapcsolatos feladat- és hatásköröket a polgármesterhez 
telepíteni. Szükséges továbbá a törvényi rendeletalkotási felhatalmazás keretei 
között kiegészíteni a rendeletünket, továbbá a törvényi keretek figyelembe 
vételével, a keretek felső határai szerint megállapítani a díjtételeket. 
A törvényi keretek felső értékének alkalmazása esetén is jelentősen csökkennek a 
filmforgatással kapcsolatos közterület-használati díjak, mivel az eddig alkalmazott 
általános díjtételünk 1200 Ft/m2/nap volt. 


