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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. október 30-án tartandó ülésére 

 

T á r g y : Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről 

szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

E l ő a d ó : Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 

nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvényeknek a módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. 

törvény módosította többek között a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mgtv.).  

 

A 2013. július 1-jén hatályba lépett módosítás egyrészt új fejezettel egészíti ki az Mgtv-t, továbbá 

felhatalmazza a települési önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények 

körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt 

közterületek körét rendeletben állapítsa meg. Az Mgtv-t módosító törvény meghatározta, hogy a 

települési önkormányzatnak a rendeletét 2013. július 15. napjáig kellett megalkotnia.  

 

Bár településünkön nem jellemző a játékfilmek fogatása (hírműsorok, és az aktuális és szolgáltató 

magazinműsorok nem tartoznak az Mgtv. hatálya alá), a törvény előírásainak eleget kell tenni. 

 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó 

részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet szabályozza a főbb eljárási szabályokat, 

így az önkormányzati rendeletnek az alábbi tárgyakban kell rendelkezéseket meghatározni: 

- a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események 

esetére vonatkozó külön feltételek,  

- a közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozóan  alkalmazható mentességek és 

kedvezmények köre a meghatározott időtartamot vagy  területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű 

célokat szolgáló forgatásokra vonatkozóan; 

- a használat területi és időbeli korlátait; 

- a turisztikailag kiemelt közterületek körét; 

- az önkormányzati tulajdonú közterületek filmforgatási célú használata díját. 

 

A közterület-használat maximális díját az Mgtv. 3. melléklete szabályozza, városi önkormányzat esetén 

ettől magasabb díj meghatározására nincs lehetőség, községi önkormányzat esetén ilyen kötöttség 

nincsen.  A megállapított díjbevétel a tulajdonos önkormányzatot illeti meg.  

„3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez 

A városi, a megyei jogú városi, a fővárosi és a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek 

filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint 

   A  B  C  D  E 

  

1 
  

Közterület megnevezése 
 Forgatási 

helyszín 

 Technikai 

kiszolgálás 
 Stáb parkolás 

  

 2    Ft/m2/nap  Ft/m2/nap  Ft/m2/nap   

 3  a Világörökségről szóló 2011. 

évi LXXVII. törvényben 

felsorolt budapesti 

 2 000  1 000  500    

  

Ha valamely 
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világörökségi területek és 

Budapest turisztikailag 

kiemelt központi területei 

közterület a 

táblázat alapján 

két 

 4  Budapest nagykörúton belüli 

területei, valamint Budapest 

Gellérthegy, Krisztinaváros, 

Rézmál, Rózsadomb, Tabán, 

Vérhalom, Víziváros 

városrészei 

 800  400  200  különböző 

díjkategóriába 

eső területet is 

magában foglal, 

a közterület 

filmforgatási 

 5  Budapest közigazgatási 

területe a nagykörúton kívül 

 300  150  100  célú 

használatának 

díját a magasabb 

 6  a város, a megyei jogú város 

díszburkolatos vagy 

turisztikailag kiemelt központi 

területei 

 500  200  200  díjtétel szerinti 

kategória 

alapján kell 

meghatározni 

 7  a város, a megyei jogú város 

közigazgatási területének 

nem díszburkolatos vagy nem 

turisztikailag kiemelt 

központi területei 

 200  150  100   

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.” 

 

Tekintettel arra, hogy Lengyeltótiban turisztikailag kiemelt központi közterület nem található, egyelőre 

nem javaslom annak meghatározását.  

 

Az Mgtv. 34.§ (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a rendeletében mentességet vagy kedvezményt 

állapíthat 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.  

Az adható mentességek és kedvezmények megállapításánál figyelembe kell venni, hogy ez az Mgtv. 

alapján csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó 

Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebből adódóan célszerű minél kisebbre szabni 

az adható mentességeket és kedvezményeket. 

Erre tekintettel javaslom az Mgtv. szerinti közérdekű célokat szolgáló film, valamint Lengyeltótit 

bemutató, településünk érdekeit szolgáló, továbbá a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében 

készülő film 5 napot meg nem haladó közterület-használattal járó filmforgatás díjmentes 

meghatározását. 

 

A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelem a megyei kormányhivatalnál terjesztendő elő, 

aki hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-

testület jóváhagyásával válik érvényessé. Az önkormányzat az általa jóváhagyott hatósági szerződést 

vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot egyeztetés hiányában a kérelem beérkezését követő 2 

munkanapon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul; egyeztetés esetén pedig az egyeztetést követő 1 

munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a megyei kormányhivatalnak. 
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Az eljárás gyorsítását szolgálná, ha a fenti hatáskör – a közterület-használathoz hasonlóan – a 

polgármesterre átruházásra kerülne az SZMSZ egyidejű módosításával. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a csatolt rendelet-tervezeteket 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Lengyeltóti, 2013. október 22.      

 

 

 

         Zsombok Lajos 

           polgármester 

 

 

Készítette:    Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska   dr. Szatmári Ibolya 

aljegyző    jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 

37.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Lengyeltóti város közigazgatási területén e rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele az egybefüggő 10/15/30 napot nem haladhatja meg. 

 

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon vagy különböző engedélyes által 

forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében az 250/500/1000/1500 m2-t nem 

haladhatja meg. 

 

2.§ 

 

(1) A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés abban az esetben hagyható 

jóvá, ha a kérelmező vállalja 

 

a) az eredeti állapot helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, 

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges 

információkról, 

e) a lakóingatlanok megközelítésének folyamatos biztosítását, 

f) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában,  

g) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a 

harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 

 

(2) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői 

hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek: 

 

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás a közút kezelője részéről, valamint 

b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről. 

 

3.§ 

 

(1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető 

helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén az önkormányzati döntés alapján az 

engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés 

kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti. 

 

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot 

biztosítani kell. 

 

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 

 

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy ha 

a rendkívüli természeti esemény a természetes vagy épített környezetet érintően olyan 
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következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét vagy egy részét mentesíteni kell, a 

mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell. 

 

4.§ 

 

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Lengyeltóti város 

közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. 

 

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület 

használati szerződés vagy engedély áll fenn, a közterület használat jóváhagyását meg kell tagadni. 

 

5.§ 

 

(1) A fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. 

mellékletében foglalt, a város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag 

kiemelt központi területeire megállapított legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.  

 

(2) Mentesül a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film 

 

a) célja Lengyeltóti történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, 

művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi színtereinek, 

civil szervezeteinek és tevékenységüknek, az épített és természeti környezete értékeinek, turisztikai 

nevezetességeinek bemutatása vagy 

b) oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú vagy 

c) a filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül  

és a forgatás időtartama nem haladja meg az egybefüggő 5 napot. 

 

6.§ 

 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatosan az 

önkormányzat részére megállapított hatáskört Lengyeltóti város polgármestere gyakorolja. 

 

7.§ 

 

Hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet „A közterület használati díjak 

mértéke” táblázatának g) sora.        

 

8.§ 

 

Ez a rendelet 2013. november 1-én lép hatályba. 

 

Lengyeltóti, 2013. október 30.        

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                          Zsombok Lajos     

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. október 31-én.                     

  

                                                                                                 dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző   
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete  TERVEZET 

 

a 16/1999.(XII.30.), 4/2001.(II.23.), 10/2001.(IX.26.), 6/2002.(VIII.23.), 8/2002.(X.30.), 

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 19/2005.(IX.30.), 

13/2006.(IV.26.), 22/2006.(X.11.), 7/2007.(II.23.), 14/2008.(V.30.), 26/2008.(XI.28.), 19/2009.(IX.25.), 

22/2009.(X.30.), 1/2010.(I.29.), 5/2010.(II.24.), 13/2010.(VI.29.), 18/2010.(X.14.), 27/2011. (IX.30.), 

1/2012.(I.30.), 18/2012.(VI.1.), 27/2012.(XI.15.), 36/2012.(XII.18.), 2/2013.(II.8.), 11/2013.(VI.28.) 
 önkormányzati rendeletekkel módosított 

 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 

„Átruházott hatáskörök jegyzéke” Polgármester cím kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

 

„m) gyakorolja a közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos hatáskört” 

 

2.§ 

 

 

Jelen rendelet 2013. november 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. október 22.     

 

 

 

 

dr. Szatmári Ibolya                                                                         Zsombok Lajos 

                    jegyző                                                                                      polgármester  

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. október 31-én.             

  

                                                                                                 dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                                           jegyző  

 
 


