
 1

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

11/2016. (XI.16.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
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. november 16. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. november 16-án 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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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 közterületek használatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
11/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  

 
 

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. 
 

 
 

 
 


