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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi
LXVII. törvény módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénynek (a továbbiakban:
Filmtörvény) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
használatára vonatkozó rendelkezéseit. A módosító rendelkezések többsége 2016. október hó
01. napjával lép hatályba.
Sándorfalva Város Önkormányzata a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos
eljárásról szóló 29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendeletben jelenleg akként szabályozza a
filmforgatási célú közterület-használatot, hogy nem szükséges hozzá közterület-használati
engedély. Ezzel azonban az önkormányzati szabályozás nem felel meg maradéktalanul a
Filmtörvény szabályozási felhatalmazásának, mert nem szabályozza például a használat
területi és időbeli korlátait, a díjakra vonatkozó részletes szabályokat. Így szükséges a
jelenlegi önkormányzati filmforgatásra vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, annak ellenére,
hogy eddig egyetlen esetben sem került sor Sándorfalván filmforgatási célú közterülethasználatra.
A filmforgatási célú közterület-használat szabályozását akként próbáltuk előkészíteni, hogy az
ilyen jellegű közterület-használat a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozza a lakosság
számára, ezért kerülne a szabályozásba időbeli korlátozás, valamint annak előírása, hogy a
használó köteles a területet rendben tartani és a szomszédos ingatlanok megközelítését
biztosítani. Az Önkormányzat érdekeit védendő nem lehet majd hozzájárulni olyan kérelmező
filmforgatási célú közterület-használatához, akinek korábban szankciós jelleggel szűnt meg a
közterület-használata. A Filmtörvény a kérelmező és a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság között a filmforgatási célú közterülethasználat tárgyában létrejövő hatósági szerződés jóváhagyását képviselő-testületi hatáskörbe
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utalja. Azonban az eljárásra irányadó igen szűk ügyintézési határidők miatt (5 munkanap,
sürgős esetben 2 munkanap) indokoltnak tűnik azt a jóváhagyást a polgármester hatáskörébe
utalni.
A Filmtörvény előírásainak megfelelő szabályokat célszerű a közterület-használat rendjét
szabályozó rendeletben elhelyezni. Azonban a jelenleg hatályos, közterület-használatot
szabályozó önkormányzati rendeletet az Önkormányzat még 2009-ben alkotta. A rendelet
bevezető része a megalkotáskor hatályos és alkalmazandó felhatalmazó jogszabályokat
tartalmazta, amelyek azóta hatályon kívül helyezésre kerültek és helyükre új jogszabályok
léptek. Így a közterület-használati rendelet bevezető része idejétmúlttá vált. A jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azonban a jogszabály bevezető
része nem módosítható. Ezért annak érdekében, hogy eleget tegyen az Önkormányzat a
Filmtörvény előírásainak új közterület-használati rendeletet szükséges alkotni.
Az új közterület-használati rendelet előkészítése során a Hivatal felülvizsgálta a jelenlegi
szabályozást: a tapasztalatok szerint a hatályos szabályozás összhangban van az alkalmazott
gyakorlattal. Így a tárgyalandó rendelet-tervezet lényegében megegyezik a hatályos
közterület-használati rendelettel, azon csak apróbb technikai változásokat kellett végezni,
mint például a kiürült bekezdések törlése.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.
Sándorfalva, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés szerinti
előzetes hatásvizsgálatról
1. A hatásvizsgálat tárgya:
A közterület-használat rendjéről szóló …../2016. (…. ….) önkormányzati rendelet
2. A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A tervezetnek társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek/ önkormányzati
költségvetési többletforrást nem igényel. Filmforgatási célú közterület-használat díja az
Önkormányzat bevétele.
3. A tervezet környezeti és egészségi következményei:
A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincsen.
4. A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
5. A tervezet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A filmforgatási célú közterület-használat önkormányzati szabályozásának lehetőségét a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdése és 37. § (4) bekezdése teremti
meg.
A jogalkotás elmaradásának következménye lehet a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 137. §-a szerint, a jogalkotási kötelezettség
elmulasztásának megállapítása, a 138. § szerint a jogalkotási kötelezettségnek a Csongrád
Megyei Kormányhivatal általi pótlása vagy végső esetben a 141. § szerint a Csongrád Megyei
Kormányhivatal az Sándorfalva Város Önkormányzatával szemben törvényességi felügyeleti
bírságot állapíthat meg.
6. A tervezet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket nem igényel.)
Sándorfalva, 2016. szeptember ….
Dr. Bánfi Margit
jegyző
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