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E l ő t e r j e s z t é s  
 

A közterületek használatáról szóló 8/2003.(V.27.)  
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
2013. június 14-én a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg az egyes törvényeknek a 
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal 
összefüggő, valamint az egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Módosító tv.), melynek 51.§-a módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvényt (a továbbiakban: Mktv.) 
A Mktv. – 2013. július 1. napjától hatályos – IV. fejezete (34-35.§-ok) a települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos 
szabályokat tartalmazza. 
Az Mktv. 34.§ (5) bekezdése felhatalmazza, illetve előírja a képviselő-testület számára, hogy 
a filmforgatás célú közterület használatát helyi rendeletében szabályozza.  
Berzence Nagyközség területén nem gyakori a játékfilm forgatása (hírműsorok és az aktuális 
szolgáltató magazinműsorok nem tartoznak a Mktv hatálya alá), de a törvény előírásainak 
ennek ellenére eleget kell tenni. Így ha nem is önálló rendeletben, de a közterületek 
használatáról szóló rendeletünk módosításával a minimális szabályokat szükséges 
megalkotni.  
A közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet a közterület fekvése szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A közterület használatáról 
a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A 
hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. 
A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a 
filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formanyomtatványát, a 
csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálása rendjének szabályait.  
Az Mktv. és végrehajtási rendelete által előírt rövid határidőkre tekintettel célszerű a 
filmforgatással kapcsolatos hatáskörök polgármesterre történő átruházása. 
Az Mktv. 34.§ (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatás célú használatát 
legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. 
A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A 
jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve, javaslom a közterületek használatáról szóló 
rendeletünk módosítását, a rendelet-tervezet elfogadásával. 
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