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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/....(...….) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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.§-ban meghatározott
feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvényben (a továbbiakban: Mktv.) meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a
polgármester gyakorolja.
2.§
(1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely
indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.
(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozóan filmforgatási célú közterület-használat nem
hagyható jóvá. A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti
időtartamra vonatkozhat. Indokolt esetben, kivételesen, a minimálisan szükségszerű
időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai forgatás.
(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén a közterület-használatot olyan időtartammal kell
meghosszabbítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen
esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges
kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
(4) Turisztikailag kiemelt terület: a város műemléki jelentőségű területté nyilvánított területei,
valamint Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületekről szóló
16/1994.(VII.01.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében kiemelt városterületként
meghatározott területek.
3.§
(1) A Képviselő-testület a közterületek filmforgatási célú használatát az Mktv. 34.§ (3) bek.ben és a 3. mellékletében foglalt díjért biztosítja.
(2) Közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló
filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a
tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(3) A filmforgatási célú közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50 % lehet.
A díjkedvezmény abban az esetben adható, ha a filmforgatási célú közterület használat
időtartama nem haladja meg a 3 órát és az igénybe vett terület az 50 m2-t.
4.§
(1) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más
használóinak szükségtelen zavarásától. 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.
(2) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van kiadva, a filmforgatási célú
közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.
5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületekről szóló
16/1994.(VII.01.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdés l) pontja, az 1. melléklet l) pontja.

Dr. Almási Csaba
Jegyző

Fürjes Pál
Polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a helyi önkormányzat
képviselő-testülete gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető
jogokat.
A település közterületei az önkormányzat tulajdonában állnak. Ózd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közterületekről szóló 16/1994.(VII.01.) önkormányzati rendeletében
szabályozta a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait, a közterület
használati díj fizetésének feltételeit, valamint a kedvezményeket.
Az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján elfogadta az egyes törvényeknek a
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal
összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvényt. A
törvény 2013. július 1-jén hatályba lépő 51.§-a módosítja a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvényt (a továbbiakban: Mktv.). A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelmet a
fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell a jogszabály értelmében előterjeszteni. A
filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági
szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési önkormányzat
képviselő-testületének jóváhagyásával válik érvényessé. Az Mktv. felhatalmazást ad a
települési önkormányzatoknak, hogy a tulajdonukban lévő közterületek filmforgatási célú
használatának díjára vonatkozó részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és
kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a
turisztikailag kiemelt közterületek körét önkormányzati rendeletében állapítsa meg.
A törvény előírásainak megfelelően szükséges a közterület filmforgatási célú használatáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1.§-hoz
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény a Képviselő-testület által gyakorolt hatáskörök
tekintetében rövid határidőket állapít meg, ezért célszerű, hogy az Mktv.-ben a képviselőtestület hatáskörébe utalt feladatokat a polgármester lássa el.
2.§-hoz
Szabályozza a közterület filmforgatási célú használatának időtartamát, indokolt esetben
lehetővé téve annak meghosszabbítását. A rendelet alapvetően a nappali forgatás
engedélyezését teszi lehetővé, a lakosság éjszakai nyugalmának biztosítása érdekében.
Az Mktv. értelmében szabályozni szükséges az önkormányzatnak a forgatást akadályozó, a
kérelmezőnek fel nem róható és rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön
feltételeket is.
3.§-hoz
Az Mktv. értelmében – az abban meghatározott felső határ figyelembe vételével - az
önkormányzat rendeletben szabályozza a közterület filmforgatási célú használatának díját,

valamint a kedvezmények és mentességek körét. A javaslat az Mktv-ben meghatározott
legmagasabb díj alkalmazását teszi lehetővé. Célszerű azonban a díj fizetése körében 50%
kedvezményt biztosítani abban az esetben, ha a filmforgatás ideje a 3 órát és az igénybe vett
terület az 50 m2-t nem haladja meg.
4.§-hoz
E § olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely a közterület más igénybe vevőinek, valamint a
közterület környezetében élők nyugalmának megőrzését szolgálja. Ha az érintett közterületre
vonatkozóan más személynek érvényes közterület használati engedélye van, úgy ugyanarra a
közterületre nem javasoljuk hatósági szerződés jóváhagyását.
5.§-hoz
A rendelet hatályba lépéséről, valamint a kettős szabályozás elkerülése érdekében
közterületekről szóló önkormányzati rendeletben a filmforgatásra vonatkozó rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

