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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2011.(II.15.) számon rendeletet alkotott a 
közterületek használatáról, mely rendelet 2011. március 1-jétől hatályos. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat által beszedett díjakat, így a közterület használati is évenként 
felülvizsgálja, és belátása szerint módosíthatja. A díjtételek emelésével az önkormányzati saját bevételek - 
ugyan minimális szintű – növekedése érhető el. 
  
Tolmács község közterületének használati díja a közterület használatról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati 
rendelet mellékletében kerül meghatározásra. A jelenleg hatályos díjtételek: 

A közterület igénybevétel célja Közterület használati díj 
áfa nélkül 

Igény jellegű vagy alkalmi árusítás 130 Ft/m2/nap  
Mutatványos tevékenység (körhinta, 
céllövölde) 

260 Ft/m2/nap 

Tüzelőanyag tárolás 130 Ft/m2/nap  
Építési munkával kapcsolatos építőanyag, 
állvány tárolás 

630 Ft/m2/hó 

Építési törmelék tárolás 1.300 Ft/m2/hó  
Gépjárművek, munkagépek tárolása 5.000 Ft/m2/hó  
Önálló hirdetőberendezések, táblák 2.100 Ft/m2/hó 

Egyéb használat esetén: a díj mértéke  – a fentiek figyelembe vételével - egyedileg kerül 
megállapításra. 

 

2016. évben október 31-ig a közterület használatból származó bevétel: 413 ezer Ft. 
 

A rendeletben – törvényi előírás alapján – meghatározásra került a közterület filmforgatási célú használata, 
illetve díjtétele. 
 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: filmtörvény) közterületek és az állami tulajdonban 
álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének 2016. október 1. napjával hatályba lépő 
módosítását követően a filmforgatási célú közterület-használati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat országos 
illetékességgel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája 
(továbbiakban: MNF) látja el. A filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó részletszabályokat új 
végrehajtási Kormányrendelet rögzíti. 
A filmtörvény 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használati díjait, a közterület használat célja (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb 
parkolás) szerint. 
Önkormányzati rendelet a filmtörvényben meghatározott díjakon kívül további kötelezettségeket, díjakat 
nem írhat elő. 
A filmforgatási célú közterület-használati kérelmek benyújtására és kapcsolattartásra az MNF-nél lesz 
lehetőség. A kérelmezői formanyomtatványon új kitöltési pontok kerülnek felvezetésre (úgymint zaj- és 
fényhatás, éjszakai forgatás, rövid tartalmi ismertető), melynek segítségével a tulajdonos 
önkormányzatoknak az illetékességi területükön készülő filmalkotások körülményeinek részletesebb 
megismerésére lesz lehetősége, a kérelmek minél magasabb arányú pozitív elbírálása érdekében. 
 
A filmtörvény 34.§ (3) (5) bekezdése a következőket írja elő: 
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(3) 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 második évre közzétett éves fogyasztói árindexek 
szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit az MNF 
és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év elején honlapján közzéteszi. 

 (5) 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 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. A saját honlappal rendelkező települési 
önkormányzat a közterület-használathoz kapcsolódó feltételeket a honlapján közzéteszi. 
A filmtörvény 37.§ (4) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy a tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény szabályait kiegészítő – 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. 
 
Mindezek alapján a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott 
közterületi díjtételek módosítása szükséges, akként, hogy az önkormányzati rendelet filmforgatási célú 
közterület használati díjakat nem tartalmazhat. 
 
Az előterjesztett rendelet tervezet nem érinti az önkormányzati rendelet 10/A.§-10/B.§-aiban a filmforgatási 
célú közterület használatra (a törvény 34.§ (3), (5) és 37.§ (4) bekezdése szerint) meghatározott előírásokat. 
A rendelet módosítás a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjtételeket érinti: a 2016. január 1-jétől 
hatályos közterületi használati díjtételek megtartása mellett a filmforgatási célú díjtételek törlésre kerülnek. 
 
A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására a www.tolmacs.hu honlapon keresztül az SZMSZ-ben 
rögzítettek szerint, a képviselő-testületi ülés anyagaként közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az 
érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése 
során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet a társadalmi hatását nézve változást nem jelent. A 
filmforgatási célú közterület használati kérelmek ügyintézése és az új törvényi szabályozás szerinti 
eljárás gyorsabb, egyszerűbb, és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. A rendelet-tervezet a 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelel. A rendelet-tervezettel a közterület használati díjak 
módosíthatók. A díjtételek emelésével a közterületet rendeltetésétől eltérő célra igénybe vevő terhei 
nőnek. 

- Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek érdemi gazdasági hatása nincs. A beszedett közterület 
használati díj az önkormányzat bevétele, mely hozzájárul az önkormányzati, közösségi kiadások 
finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását segíti és támogatja A díjmérték változással 
csökkenthető, illetve növelhető az önkormányzat saját bevétele, mely az önkormányzat működési és 
fejlesztési kiadásainak forrása 

- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek az önkormányzat költségvetésére hatása nincs. A 
közterület használati díj az önkormányzati bevétel kevésbé meghatározó eleme. A díjmértékek 
esetleges emelésével az önkormányzati költségvetés bevétele és főösszege növelhető, míg a 
díjmérték csökkentés az önkormányzati költségvetés bevételi oldalát, valamint főösszegét várhatóan 
– amennyiben a kieső bevétel más bevételekkel nem kerül kompenzálásra - csökkenti 
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- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotása az önkormányzati 

adminisztratív terheket nem érinti. 
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A filmforgatási célú közterület használati díjakra 

vonatkozó rendelet módosítás a magasabb rendű jogszabállyal való összhang érdekében szükséges. 
A közterület használati díj módosítása nem szükségszerű, a módosítás a települési önkormányzat 
döntésének függvénye. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása (a törvényi 
rendelkezésekkel való összhang megteremtésének elmaradása) esetén a Kormányhivatal részéről 
törvényességi felügyeleti intézkedés várható.   

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 
meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek 
biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 
 
Kérem az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását, illetve a közterület használati díjak felülvizsgálatát. 
 
 
 
Tolmács, 2016. november 11. 
    
 

Tisztelettel:  
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2016. (…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács  Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdés és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a közterületek használatáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el.  
 
1.§ A közterületek használatáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe 

az 1. melléklet lép. 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2016. ………….. ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. ……………………….-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének …/2016. (……...) önkormányzati rendelete 
 1. melléklet 

 
 
 

„Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete  
2. melléklet 

 
A közterület használati díj mértéke: 
 

A közterület igénybevétel célja Közterület használati díj 
áfa nélkül 

Igény jellegű vagy alkalmi árusítás 130 Ft/m2/nap  
Mutatványos tevékenység (körhinta, céllövölde) 260 Ft/m2/nap 

Tüzelőanyag tárolás 130 Ft/m2/nap  
Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány 
tárolás 

630 Ft/m2/hó 

Építési törmelék tárolás 1.300 Ft/m2/hó  
Gépjárművek, munkagépek tárolása 5.000 Ft/m2/hó  
Önálló hirdetőberendezések, táblák 2.100 Ft/m2/hó 

Egyéb használat esetén: a díj mértéke  – a fentiek figyelembe vételével - egyedileg kerül 
megállapításra. 

„
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a ……/2016. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a közterületek használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
Tolmács közigazgatási területén a közterület rendeltetéstől eltérő használatát Tolmács Község 
Önkormányzata képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2013. (VII.11.) önkormányzati 
rendelet szabályozza.  
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: filmtörvény) a közterületek és az állami 
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatáról szóló IV. fejezetének 2016. október 1. 
napjával hatályba lépő módosítását követően a filmforgatási célú közterület-használati eljárásokkal 
kapcsolatos feladatokat országos illetékességgel a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit 
Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája (továbbiakban: MNF) látja el. 
A filmtörvény 3. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok tulajdonában álló közterületek 
filmforgatási célú használati díjait, a közterület használat célja (forgatási helyszín, technikai 
kiszolgálás, stáb parkolás) szerint, így – tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésére, miszerint 
önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes - önkormányzati rendelet a 
filmtörvényben meghatározott díjakon kívül további kötelezettségeket, díjakat nem írhat elő. 
Az filmtörvényi szabályozás hatályba lépésével változás állt be a közterületek filmforgatási célú 
használatára vonatkozó jogi szabályozás terén, ezért a képviselő-testületeknek hatályon kívül kell helyeznie 
a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó díjmértékét. 
 
 
 

Részletes indokolás 

 

1.§ -hoz 

Tolmács községben a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának díjtételeit a közterületek 
használatáról szóló 12/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete rögzíti. A rendelet 
melléklete módosításra kerül, a módosított mellékletben a filmforgatási célú közterület használatra 
vonatkozó díjtételek nem szerepelnek.  

 
2.§-hoz 

A rendelet – figyelembe véve, hogy a filmtörvény új előírásai 2016. október 1-jétől hatályosak – a lehető 
leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a 
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a 
törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 

 
 

 
 


