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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról* 
 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, a 2. § vonatkozásában a 

mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (5) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) A Rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A város közterületein adománygyűjtést kizárólag nyilvántartásba bejegyzett szervezet 

(társaság) végezhet engedély alapján. Az 1. számú körzetben lévő közterületeken nem 

lehet adománygyűjtést engedélyezni.” 

 

(2) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közterület használatára legfeljebb 10 évre köthető bérleti szerződés. Az építési 

engedély kiadásával kapcsolatos közterület használatra legfeljebb 1 évig köthető 

bérleti szerződés, kivéve a 8.§ (3)-(5) bekezdésében, valamint az 1. melléklet táblázata 

A:19-D:19 és az A:20-D:20 mezőjében foglalt eseteket. A legfeljebb 1 évig terjedő 

hasznosításról a polgármester, az ennél hosszabb idejű hasznosításról – a főépítész 

véleményének figyelembevételével -, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság jogosult dönteni. Különösen indokolt esetben a Képviselőtestület - a 

főépítész véleményének figyelembevételével - engedélyezheti a 10 évnél hosszabb időre 

terjedő, határozott idejű hasznosítást.” 

 

(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Az eltávolított dolgok őrizetére a Polgári Törvénykönyv megbízás nélküli ügyvitelre 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

(4) A Rendelet 13/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(8) A közterületek filmforgatási célú használatának díjait a használat célja szerint a 3. 

melléklet tartalmazza.” 

 

* A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett 

szövegrész a javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek más jogszabályok 

rendelkezéseit tartalmazzák. 
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2. § 

 

A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Pápa, 2015. június 19. 

 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás           Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester            címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …../2015.(...) önkormányzati rendelethez 

“3. melléklet a 13/2013.(V.9.) önkormányzati rendelethez 

 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK 

FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK DÍJAI A HASZNÁLAT CÉLJA SZERINT 

 

 

 A B C D E 

1 
Közterület megnevezése 

Forgatási 

helyszín 

Technikai 

kiszolgálás 

Stáb 

parkolás 

Ha valamely közterület a 

táblázat alapján két 

különböző díjkategóriába 

eső területet is magában 

foglal, a közterület 

filmforgatási célú 

használatának díját a 

magasabb díjtétel szerinti 

kategória alapján kell 

meghatározni. 

2 Ft/m
2
/nap Ft/m

2
/nap Ft/m

2
/nap 

3 

A város díszburkolatos 

vagy turisztikailag 

kiemelt központi 

területei 

500 200 200 

4 

A város közigazgatási 

területének nem 

díszburkolatos, vagy 

nem turisztikailag 

kiemelt központi 

területei 

200 150 100 

„ 
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Általános indokolás 
 

Az adománygyűjtést szabályozó, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése 

rögzíti: „Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. 

Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy 

kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.” Az utóbbi időben jelentősen 

megnövekedett az adománygyűjtők tolakodó viselkedésére vonatkozó bejelentések száma, 

ezért indokolt az idegenforgalmi szempontból jelentős közterületeken (1. körzet.) történő 

adománygyűjtés megtiltása. 

 

A közterület 10 évnél hosszabb, határozott idejű hasznosítását az Önkormányzat és a várossal 

szerződő fél gazdasági érdekei indokolhatják. 

 

Szükséges a Rendelet a bérleti szerződés nélküli használat jogkövetkezményei című részének a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.), történő 

összhangba hozása tekintettel arra, hogy a Ptk. megváltoztatta az ide vonatkozó 

jogintézmények tartalmát és elnevezését. 

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (5) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján 

az Önkormányzatnak meg kell határoznia a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használata díjainak felső határát. 

 

 

 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 

A Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti: „Az önkormányzat az általánostól eltérő 

szabályokat határoz meg a Fő térre, a Fő utcára és a Kossuth Lajos utcára (1. körzet), 

amelyet idegenforgalmi szempontból jelentős közterületnek minősít.” Az (1) bekezdés 

megtiltja az 1. körzetben történő adománygyűjtést. 

A (2) bekezdés megteremti annak a lehetőségét, hogy különösen indokolt esetben a közterület 

használatát a Képviselőtestület 10 évnél hosszabb időtartamra is engedélyezze, rögzítve, hogy 

ez továbbra is csak határozott idejű lehet. 

A (3) bekezdés összhangba hozza a Ptk. és a Rendelet jogintézményeit, mivel a felelős őrzés 

intézményének megszüntetése után, annak szabályai bekerültek a megbízás nélküli ügyvitel 

szabályai közé. 

A (4) bekezdés filmforgatási célú használati díjra vonatkozó szabályozást tartalmaz. 

 

2. §-hoz 

Kiegészíti a Rendeletet a 3. melléklettel.  

 

3. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az adománygyűjtés szabályainak módosítását az 1. körzetben tartózkodók érdekében 

javasoljuk bevezetni. A közterület 10 éven túli használatának lehetősége az Önkormányzat 

gazdasági érdekeit szolgálja. Költségvetési hatásként mérsékelt bevétel-növekedés várható. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A módosítást az adománygyűjtőkre vonatkozó, utóbbi időben többször megismétlődő 

bejelentések, az Önkormányzat gazdasági érdeke, valamint a jogszabályi környezet változása 

indokolja. 

A jogalkotás elmaradása esetén a Rendelet vonatkozó bekezdése nem felel meg a 

jogszabálynak. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az új szabályozás többletterhet nem jelent, a korábbi rendelet alkalmazásához szükséges 

mértékben rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételekkel a rendelet 

alkalmazása biztosítható. 
 

Összeállította:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

   Pozsgai Zsuzsanna aljegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

   dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő 

    

 

 

Pápa, 2015. június 19. 

 

         Dr. Áldozó Tamás sk. 

        polgármester 


