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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 

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 az önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételeket hozzáigazítja 
az időközi inflációs valorizáció miatt megemelkedett törvényi maximumokhoz. Az így, 
mintegy 8 %-kal emelt díjtételek még mindig jelentősen alacsonyabbak a törvényi 
korlátozás bevezetését megelőzően alkalmazott díjaknál. A módosítás kizárólag a 
filmforgatási célú közterület-használati díjakat érinti, mivel csak ezek esetében van 
törvényi díj-megállapítási korlátozás. Mivel Újpesten nagyobb volumenű filmforgatásra 
ritkán kerül sor, így a költségvetési bevételek számottevően nem növekednek. 

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 növeli. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A jogszabály megalkotását a törvényi díjtételek valorizációs változása teszi lehetővé. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak, az alkalmazás többletköltséggel nem jár. 

 
 
Újpest, 2015. február 11. 
 
 
 
         Dr. Molnár Szabolcs 
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Rendeleti javaslat: 
 
A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és ezzel megalkotja 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2015. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 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) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. A közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint 

 

Forgatási 
helyszín 

 Technikai 
kiszolgálás  Stáb 

parkolás 
 Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap 

 323  162  108” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdése alapján 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 használatért 
megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A törvény 3. melléklete 
szerinti legmagasabb díjak 2014. január 1-től a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. 
évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően 
évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek 
szorzatával növelt mértékben emelkednek. 
 
A fentiek alapján Önkormányzatunk a filmforgatási célú közterület-használatért legfeljebb 
a törvényben meghatározott maximális díjat kérheti. A törvényi maximumok az időközi 
inflációs valorizáció folytán már mintegy 8 %-kal meghaladják a rendeletünkben 
meghatározott mértéket. A rendelet-tervezet az Önkormányzat által meghatározott 
mértéket igazítja a törvényi maximumhoz. 
 
A törvényi korlátozást megelőzően, azaz 2013 előtt az Önkormányzat szabadon állapította 
meg a filmforgatási célú közterület-használat utáni díjtételeket. Újpest esetében az 
általános jelleggel megállapított díj 1.200,-Ft/m2/nap volt, amelynek a jelenlegi díjtételek 
az emelést követően is csak a töredékét képezik. 
 
 


