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Kapolcs  község Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2008.(VII.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az 

egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági 

nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 

LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 3/2008.(VII.25.) önkormányzati 

rendelet  (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A alcímmel és a következő 2/A, 2/B. §-al 

egészül ki: 

2/A. A közterület filmforgatási célú használata 

2/A. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti 

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú 

közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2)  A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon 

előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a 

véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott 

forgalomtechnikai tervben, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat  folytán 

érintet szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút terület-használatára vonatkozó 

közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(3)A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-

testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

(4) Mentes a közterület használati díj alól: 

      a) az önkormányzat megrendelésére készülő film forgatása, 

      b) az önkormányzatról turisztikai célból készült film forgatása, 

      c) községi ünnepségeken, rendezvényeken az önkormányzat intézményei által készített 

          felvétel forgatása,vagy 

      d) tudományos, ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása 

  

(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 

 

2/B. § (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét 

időtartamot. 

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A 

közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 
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(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 

meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 

akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az esetleges kárelhárítást és 

helyreállítást követően újra biztosítani kell. 

(4) A turisztikailag kiemelt területeken  közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, 

technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m
2
 területet. 

(5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-

használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő 

megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 

(7) Ha az Mktv. Szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 

vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat 

jóváhagyását meg kell tagadni. 

2.§ 

 

Hatályát veszti a rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja, és a 14. §. 

3. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő első nap lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

                   Márvány Gyuláné       Takács Lászlóné 

                    polgármester             jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2013. július 16.  

 

Takács Lászlóné 

 jegyző  

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

17. § (1) a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgázni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

A közterület használatáról és a közterületek rendjéről  szóló 3/2008. (VII.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak 

várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében- az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

a tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II törvény 

módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat 

képvisel-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell 

alkotni. 

A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal 

törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján 

a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat 

törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási 

(közszolgáltatási) kötelezettségének teljességét. 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 

Takács Lászlóné 

               jegyző 


