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Tisztelt Képviselő-testület!

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény rendelkezései alapján a település a
közterület használati rendeletében határozta meg a filmforgatás célú közterület használat
dijait. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2006. (VI. 30.) rendelete
tartalmazta ezeket a díjakat.

A mozgóképről szóló törvény, és a közterületek és az állami tulajdonban álló
ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.)
Korni. rendelet akként rendelkezik, hogy az önkormányzatok vizsgálják felül a helyi
rendeleteiket és a törvény által meghatározott díjakat építsék be. Ennek megfelelően
tartalmazza ennek az előterjesztésnek a mellékleteként a módosító rendelet tervezete a
jogszabály szerinti besorolásokat.

A filmforgatás célú közterület használati engedélyek megszerzése érdekében 2016.
október 1-től a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Filmtbrgatási Helyszinek Irodájához lehet
fordulni országos illetékességgel. Az Iroda fogja felvenni a kapcsolatot az önkormányzatokkal
és ingatlantulajdonosokkal (középületek esetén) és vagyonkezelökkel a közterület használati
hatósági szerződés megkötése érdekében.

A rendelet módosításának pontjai az alábbiak:

1. 1. A Rendelet értelmező rendelkezései között szerepel a TV- és filmfelvétel
fogalma. amit célszerű a 2004. évi II. törvény szabályozása szerint meghatározni.

2. A 2. *-ban szükséges módosítani az eredeti dijtáblázatot és az önkormányzat által
eddig alkalmazott dijtételt hatályon kívül helyezni.

3. A 3. *-ban kiegészítjük az eredeti Rendeletet egy további melléklettel, amely a
díjtételeket tartalmazza. A törvény két kategódára bontja a várost: díszburkolatos és
tudsztikailag kiemelt. illetve ami NEM díszburkolatos és tudsztikailag nem kiemelt.
Eltérő díjat szab ki a forgatási terület, technikai terület stb. számára. Ezek fogalmát a



törvény tartalmazza. Bevezeti továbbá kedvezményként a töredék nap fogalmát, az
éjFélen áthúzódó éjszakai forgatásokra. amelyekre csökkentett összegű díjat állapít
meg.

4. 4. A Rendelet a kihirdetését követően hatályba lép, mivel a rnnény rendelkezései
2016. október 1-től hatályosak.

Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felménük a szabályozás várható következményeit és
az alábbiakat állapítottuk meg:

1. Társadalmi hatások:
Az országosan egységes dijszabály és maximált költségek esetlegesen megnövelik a
fiimforgatási kedvet vidéki városokban is.
2. Gazdasá2i. költségvetési hatások:
Az esetleges filmforgatási célú közterület használat dijbevételt eredményez az
önkormányzatnál.
3. Környezeti következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei nem kimutathatóak.
4. Eiészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatóak.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A filmforgatási célú közterület használati kérelem esetén a jogszabály haladéktalan, illetve
nagyon rövid határidejű reagálást vár el az önkormányzattól. Ezzel az adminisztratív terhek
megnőhetnek. Folyamatos adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak a
település valamennyi közterülete vonatkozásában a MNF felé.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A dijtételek felülvizsgálatát és a törvénnyel összhangba hozását magasabb szintű jogszabály
irjaelő.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti és pénzügyi Feltételek:
A rendeletben foglalt feladatok végrehajtásához várhatóan a Polgármesteri Kivatalon belül
megfelelően képzett és felszerelt munkaerő megtalálható és elegendő.

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.

Kérem a T. Képviselö-testülettöl az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt
rendelettervezet elfogadását.

Békés, 2016. november 15.

Izíjíor
p(gármester
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A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL SZÓLÓ 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet

módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében. Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormánvzatairól szóló 201 L évi
CLXXXIX. törvény li (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a a
következőket rendeli el:

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről
szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. * (19)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.’ (IQ) TV-, fi/ni fdvétel: közterület használati engedély köteles TV-, illeh’efilmfdvételnek
minősül ci mozgóképrói szóló 2004. évi II. törvénv hatcilya alá tartozó film, felvétel, illetve
mozgókép.”

2. Jelen rendelet I. melléklete a Rendeletet kiegészíti „A települési önkormánzat
tulajdonában álló közterületek Filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint”
című 5. melléklettel.

3. A Rendelet I. mellékletének 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:,,6. TV, Film
felvétel elfoglalt területre számítva — a 2004. évi II. törvénnyel összhangban, az S. melléklet
szerint”.

4. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

8 ék é s, 2016. december?.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016 -én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző



I. mellék/e: a ../.... (.) önkormányzati rcndelcthcz

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületekjUmforgatási célú
használatának dijai a használat célja szerint

A B C D E F

stáb-
forgalom

forgatási technikai kiürítési technikai
.. .. parkolasi ..

terulet terulet .. terulet biztonsagi
Közterület besorolás* terulet

terület

Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap

a város, a járásszékhely

város díszburkolatos 521 208 208 208 20

1. vagy turisztikailag

kiemelt központi töredéknap töredéknap töredéknap töredéknap töredéknap
területei esetén esetén esetén esetén esetén

261 104 104 104 10

a város, járásszékhely
. 208 156 104 104 10

varas, a kozseg nem

2
díszburkolatos vagy nem

turisztikailag kiemelt töredéknap töredéknap töredéknap töredéknap töredéknap

központi területei esetén esetén esetén esetén esetén
104 78 52 52 5

* a 2004. évi II. törvény 3. számú mellékletének fogalom meghatározása alapján


