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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás rendjéről szóló 

13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

  



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…./2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezete a 

a közterület használatáról és a reklámozás rendjéről szóló 

13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 
Pápa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és 

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Mktv. 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. § 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület használatáról és a reklámozás 

rendjéről szóló 13/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 13/A. 

alcímmel egészül ki: 

 
„13/A. A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eltérő szabályok 

13/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 paragrafusban foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely 

indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható. 

(3) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen 

indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető. 

(4) 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 akadály elhárulása 

után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően 

legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell. 

(5) Turisztikailag kiemelt, központi terület:  

a) Fő tér ( 6 hrsz, 7 hrsz, 10/1 hrsz, 10/2 hrsz, 10/3 hrsz), 

b) Esterházy-kastélyt körülvevő terület (2/1 hrsz, 2/2 hrsz, 3 hrsz) és a  

c) Várkert (6403 hrsz, 6406 hrsz, 6407/3 hrsz, 6407/4 hrsz, 6407/6 hrsz).  

(6) A turisztikailag kiemelt, központi területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási 

helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 500 m
2
 területet. 

(7) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más 

használóinak szükségtelen zavarásától.”  

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

 

Pápa 2013. június 28. 

 

 dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 
*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt 

módosításokat, a vastagon szedett szövegrész a jogszabály hatályos szövegét tartalmazza.) 



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Az Mktv. 34. § (5) bek-e értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület 

filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket az Mktv. IV. fejezetében 

rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 

 
A települési önkormányzatok részére az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági 

eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosította 

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34.§ (5) bekezdését 2013. 

július 1-ei hatállyal és a Tv. 98. §-a szerint a települési önkormányzat törvény kihirdetését 

követő 30 napon belül köteles megalkotni az erről szóló szabályozását.   

 

Pápán nem gyakori a játékfilmek forgatása, de a törvény előírásainak eleget téve javasoljuk a 

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

rendelet (R.) kiegészítését a kötelezően szabályozást igénylő területekre vonatkozó 

rendelkezésekkel. 

 

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 

kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet (Vhr.) 

meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó kérelem formáját, 

tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét stb., 

és meghatározza mely rendelkezések tekintetében lehet önkormányzati rendeletet alkotni, 

melyre a rendelet-tervezet szerint teszünk javaslatot. 

 

A közterület-használat díját a filmforgatási célú használat esetében az Mktv. 3. melléklete 

szabályozza, tehát az önkormányzatnak a díjak megállapítására hatásköre nincs, azonban a 

bevétel a tulajdonos önkormányzatot illeti. 

 
A filmforgatás célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei 

kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi 

és megyei kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel.  

A hatósági szerződés a települési önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyásával válik 

érvényessé.  

 
RÉSZLETES INDOKLÁS 

 
1.§-hoz 

 
Szabályozza a közterület filmforgatási célú használata maximum időtartamát, indokolt esetekre 

tekintettel lehetővé téve annak meghosszabbítását. 

 

Főszabályként a nappali forgatás engedélyezését teszi lehetővé, az ettől eltérő filmfelvétel-

készítést kivételes esetekben biztosítja. 

 

Különös hangsúly kerül az Mktv-ben kötelezően önkormányzati rendeleti szabályozási körbe 

vont a forgatást akadályozó, a kérelmezőnek nem felróható és a rendkívüli természeti 

események esetére vonatkozó külön feltételekkel kapcsolatos szabályozásra, figyelemmel arra 

is, hogy az elmaradt forgatásra a helyszínt hány napon belül köteles az önkormányzat ismételten 

biztosítani. 

2.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A Jat 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:  

 

A szabályozás biztosítja a közterületek igénybevételének teljesebb körű, az önkormányzati 

rendeletnek és törvényi rendelkezéseknek megfelelő használatát elősegítve az önkormányzati 

vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok szélesebb körű gyakorlását, bevételek szerzését, 

társadalmi igények kielégítését. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A rendeletmódosítást a 2013. évi LXXXIV törvény által előírt kötelezettség teljesítése tette 

szükségessé.  

 

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

 

Mivel az új szabályozás hatálya alá tartozó társadalmi viszonyok ritkán jelennek meg ezért a 

korábbi rendelet alkalmazásához szükséges mértékben rendelkezésre álló személyi, szervezeti, 

tárgyi- és pénzügyi feltételekkel a rendelet alkalmazása biztosítható. 

 

Összeállította:   

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Dr. Komáromi Szilvia köztisztviselő 

 

 

Pápa, 2013. június 28. 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 


