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Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:
Komendáné Nagy Márta irodavezető
……………../2016.
Előterjesztés
a közterületek használatáról szóló 8/2008. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal)
HE/TFO/384-15/2016. számon figyelemfelhívást juttatott el valamennyi települési
önkormányzat jegyzője részére a mozgókép törvény módosítása ügyében, az alábbiak
szerint:
„A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi
LXVII. törvény (továbbiakban: módosító törvény) 81. § (2) bekezdése módosította a
mozgóképről szóló 2004. évi II.- törvény (továbbiakban: Mtv.) 34. § (3) bekezdését, mely
szerint „A települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a
3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A naptári
napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében a töredéknapra a 3.
mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület használatáért
megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti legmagasabb
díjak évente a tárgyévet megelőző évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával
növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az
MNF (Magyar Nemzeti Filmalap) és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat
az adott év elején honlapján közzéteszi.”
A módosító törvény 1. melléklete tartalmazza a módosított 3. számú mellékletet.
A módosító törvény 83. § (2) bekezdése értelmében az Mtv. V. fejezet 1. alcíme a következő
36/I. §-sal egészül ki: „Az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat
köteles a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016.
évi LXVII. törvénnyel megállapított 34. § (3) bekezdése szerinti díjtételeit – az e törvényben
meghatározott közzétételi kötelezettségen túl – 2016. szeptember 30. napjáig a honlapján
közzétenni. A települési önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig kötelesek a 34. § (5)
bekezdése szerinti rendeleteiket e törvénynek a Magyarország 2017. évi központi
költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel módosított
rendelkezéseivel összhangba hozni.”
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról
szóló 8/2008. (III.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet)
11/A. §-a tartalmazza a közterület filmforgatási célú igénybevételének szabályait.
A Kormányhivatal felhívásában szereplő jogszabályi változások az önkormányzati
rendeletben átvezetésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és a
mellékelt rendelettervezetet elfogadni.

Kerekharaszt, 2016. szeptember 6.

Szabó Ádám
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..…/2016. (……..) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 8/2008. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 8/2008. (III.27.) önkormányzati rendelet. (a továbbiakban:
R.) 11/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról,
annak megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról Kerekharaszt Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Kerekharaszt község
polgármestere dönt.
(3) Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény (továbbiakban: Mtv.) 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.”
2. §
A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet 2016. szeptember 19-én lép hatályba és 2016. szeptember 20-án hatályát veszti.

Kerekharaszt, 2016. …………………..

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Ádám
polgármester

1. melléklet a ......./2016. (....) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 8/2008.(III.27.) önkormányzati rendelethez

A közterületek használati díja Kerekharaszt Község Önkormányzata közigazgatási
területén
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál),
kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,
hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj
tényleges felületre vonatkozik)
2. Árusítófülke, pavilon
3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató
4. – Személygépkocsinként
– Teher- és különleges gépjárművek valamint, ezek
vontatmányainak elhelyezésére
5. – Önálló hirdető-berendezések, táblák
– Transzparensek (felülete m2-ben)
6. – Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmeléktárolás,
állványelhelyezés:
– Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan
emelkedő mértékű) 15 napig
– 15 nap után, max. 30 napig
– Egyéb esetekben:
7. Alkalmi és mozgóárusítás:
8. – Vendéglátó-ipari előkert:
9. – Kiállítás
– Alkalmi vásár
– Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények
kivételével:
10. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes
használata
11. Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével –
esetenként kell megállapítani.
12. Mozgó árusítás:

250 Ft/m2/év

400 Ft/m2/hó
1 000 Ft/hó
3 000 Ft/év
50 Ft/m2/év
2.500 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/nap
10 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
1.000 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/nap
500 Ft/m2/nap
10 Ft/m2/nap
10 Ft/m2/nap

5.000 Ft/hó/db,
vagy 500,Ft/nap/db

