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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. július 1. napjával módosultak a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Filmtv.) egyes rendelkezései, amelyek érintették a települési önkormányzat 
tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére, valamint a 
helyi önkormányzatok rendeletalkotására vonatkozó szabályokat. 
 
Fentiek alapján alkotta meg Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételekről szóló 20/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.). 
 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi 
LXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) módosította a Filmtv.-nek a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó 
rendelkezésit. A módosító rendelkezések egy része június 17. napjával, a többi módosítás 
október 1. napjával és 2017. január 1. napjával lépnek hatályba. A Módtv. 36/I. §-a szerint a 
települési önkormányzatoknak szeptember 30-ig kell a hatályos helyi rendeleteiket a 
módosított rendelkezésekkel összhangba hozni. 
 
A Filmtv. 34. § (5) bekezdése, valamint 37. § (4) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete a továbbiakban is rendeletben 
szabályozza. Ennek keretében meghatározza:  
- a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – a 
Filmtv. szabályait kiegészítő – részletes szabályokat, 
- az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, 
- a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, 
- a turisztikailag kiemelt közterületek körét. 
 
A Módtv. változást hoz a közterületek filmforgatási célú használata díjának megállapítását és 
mértékét illetően. 2016. október 1. napján hatályát veszti a Filmtv. 37. § (5) bekezdése, illetve 
módosul a Filmtv. 34. § (3) bekezdése és 3. melléklete.  
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Ennek eredményeképpen megszűnik az eddigi, a községi önkormányzatokra vonatkozó 
rendeletalkotási felhatalmazás, amely szerint a Filmtv. által rögzített díjtételektől eltérő 
közterület-használati díjat állapíthattak meg. 2016. október 1. napjától tehát valamennyi 
települési önkormányzatnak a Filmtv. 3. mellékletében meghatározott díjtételeket kell 
alkalmaznia.  
 
Azon községi önkormányzatoknak, amelyek éltek az eltérő díjmérték megállapítására 
vonatkozó rendeletalkotási felhatalmazással, az idevonatkozó rendeleti szabályozásukat felül 
kell vizsgálniuk.  
 
A Filmtv. 3. mellékletének módosítása következtében a törvény az eddigieknél részletesebben 
rendelkezik a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatának díjairól. A díjtételek meghatározása a korábbiakhoz hasonlóan a használat célja 
alapján történik.  
 
A Filmtv. 35. § (1) bekezdése értelmében a filmforgatási célú közterület-használatról hatósági 
szerződésben kell megállapodni. Jelentős változás 2016. október 1. napjától, hogy a hatósági 
szerződést a kérelmezővel a fővárosi és megyei kormányhivatal helyett a továbbiakban a 
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: MNF) köti meg. Továbbra is élni fog az a szabály, hogy a hatósági szerződés 
érvényességéhez szükség van az érintett települési képviselő-testület jóváhagyására.  
 
Az előzőekkel összefüggő hatásköri változás, hogy október 1-jétől a közterület filmforgatási 
célú használatára irányuló kérelmeket, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó hatósági 
bejelentéseket is az MNF-nél kell előterjeszteni.  
 
A Módtv. tehát megszüntette a képviselő-testületeknek a közterület használati díj 
megállapítására vonatkozó hatáskörét, ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni az R. 
díjtételeket megállapító mellékletét, valamint az R. szövegében az erre történő utalást, mivel a 
jövőben valamennyi települési önkormányzatnak a Filmtv. 3. mellékeltében meghatározott 
díjtételeket kell alkalmaznia.  A turisztikailag kiemelt közterületek felsorolását a 
továbbiakban nem a 2., hanem az 1. melléklet tartalmazza. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni 
és a tárgyban szereplő rendeletét – a rendelet-tervezetnek megfelelően – megalkotni 
szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. szeptember 19. 
 
 
       Tisztelettel: 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2016. (_____) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 

kapcsolatos egyes feltételekről szóló 
20/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. 
évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
egyes feltételekről szóló 20/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló turisztikailag kiemelt 
közterületeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A közterületek filmforgatási célú 
használatára a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott 
díjtételeket kell alkalmazni.” 
 

2. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 

Hatályát veszti az R. 2. melléklete. 
4. § 

 
Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. 
  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. ____________ 
     

Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző



1. melléklet 
 

1. melléklet a 20/2013.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
Turisztikailag kiemelt közterületek  
 

 
Helyrajzi szám Közterület megnevezése 

Területnagyság  
(m2-ben) 

1. 1/1 Közpark Szegedi utca        474 
2. 13/2 Zöldterület Szegedi utca     3.993 
3. 1151 Rotunda park Szent István tér     1.437 
4. 05545/1 Vályogos-tó és környéke Óbébai utca vége 112.272 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos egyes feltételekről szóló 

20/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
___/2016. (_____) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás:  
Szabályozásra és közzétételre kerülnek a helyi közterületek filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos egyes feltételek. 
 
Gazdasági hatás:  
Nincs. 
 
Költségvetési hatás:  
Amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata 
megvalósul, abban az esetben az önkormányzatot használati díj illeti meg. 
 
Környezeti és egészségügyi következmények:  
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése, valamint 37. § (4) bekezdése 
szerint a rendelet megalkotása kötelező. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Kiszombor, 2016. szeptember 19. 
 

  Dr. Kárpáti Tibor 
jegyző 



INDOKOLÁS 
 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos egyes feltételekről szóló 

20/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
___/2016. (_____) önkormányzati rendelethez 

 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi 
LXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) módosította a Filmtv.-nek a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó 
rendelkezésit. 
 
A Módtv. megszüntette a képviselő-testületeknek a közterület használati díj megállapítására 
vonatkozó hatáskörét, ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni az R. díjtételeket 
megállapító mellékletét, valamint az R. szövegében az erre történő utalást, mivel a jövőben 
valamennyi települési önkormányzatnak a Filmtv. 3. mellékeltében meghatározott díjtételeket 
kell alkalmaznia. 
 
Fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően szükséges a rendelet megalkotása. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2016. szeptember 19. 

 
Dr. Kárpáti Tibor 

                  jegyző 
 

 


