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7.sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2016. (…. …) 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 
1. § 

 

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 19/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási terület, 

technikai terület, stáb-parkolás, kiürítési terület, forgalomtechnikai biztonsági terület) nem 

haladhatja meg az 1000 m
2
 területet.” 

 

(2) A Rendelet 19/B. § (8) bekezdése c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket 

köteles betartani:) 

 

„c) a közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben 

korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű használatát, illetve a közterülettel határos 

magántulajdonú ingatlanok használatát, és a korlátozás nem jelenthet aránytalan terhet a 

tulajdonos számára,” 

 

(3) A Rendelet 19/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(10) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos vagy ismeretterjesztő témájú 

vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotások.” 

 

 

 



(4) A Rendelet 19/B. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(12) A filmforgatás célú közterület-használatra nem terjednek ki a Rendelet díjszámítására, a 

kérelem benyújtására, az engedélyezésre vonatkozó rendelkezései.  A mozgóképről szóló 2004. 

évi II. törvény, valamint a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú 

használatának részletes szabályairól szóló 302/2016.(X. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell 

alkalmazni.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 21. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Nem kell közterület-használati díjat fizetni:) 

 

„d) az építési engedély nélkül végezhető építési, felújítási munkánál 30 napig, azt követően az 1-es sz. 

melléklet l) pontjában meghatározott díj fizetendő, 

 

e) sport és kulturális rendezvényre és ezzel összefüggő ideiglenes jellegű hirdetőtábla elhelyezéséhez,”  

 

 

3. § 

 

Hatályát veszti a Rendelet 19/B. § (11) bekezdése.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 

23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 

…../2013. (….. ...) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

   A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása, és a végrehajtására kiadott, a 

közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának 

részletes szabályiról szóló 302/2016.(X. 13.) Korm. rendelet rendelkezései alapján felül kellett 

vizsgálnunk a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) 

önkormányzati rendeletet. A javasolt módosítások a hatályos új szabályozás rendelkezéseinek 

tükrében javasolt változtatásokat tartalmazzák. 

 
A Rendelet 21. §-a tartalmazza azokat az eseteket, mely során nem kell közterület-használati díjat 

fizetni. A d) pontban szereplő építési engedély nélkül végezhető építési, felújítási munkánál nem 

megfelelő  hivatkozás szerepelt, ez kerül javításra, valamint az e) pontnál a rendelkezés kiegészül a 

sport és kulturális rendezvénnyel összefüggő ideiglenes jellegű hirdetőtábla elhelyezésével. 

   

A rendeletet a kihirdetését követő napon javasoljuk hatályba léptetni. 

 

 

 

Marcali, 2016. november 3. 

 

 

 

        Dr. Sütő László s.k. 

           polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 
 A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  

módosításához kapcsolódóan felmerült  

változások átvezetését biztosítja.  

 

Nincs. 

 

Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:  
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása, és a végrehajtására kiadott, a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú 

használatának részletes szabályiról szóló 302/2016.(X. 13.) Korm. rendelet rendelkezései alapján kellett felülvizsgálnunk a rendeletet. A javasolt módosítások a 

hatályos új szabályozás rendelkezéseinek tükrében javasolt változtatásokat tartalmazzák. A módosítás elmaradása törvényességi felhívást eredményezhetne. 
A Rendelet 21. §-a tartalmazza azokat az eseteket, mely során nem kell közterület-használati díjat fizetni. A d) pontban szereplő építési engedély nélkül végezhető építési, felújítási 

munkánál nem megfelelő  hivatkozás szerepelt, ez kerül javításra, valamint az e) pontnál a rendelkezés kiegészül a sport és kulturális rendezvénnyel összefüggő ideiglenes jellegű 

hirdetőtábla elhelyezésével. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 

 

 

Rendelkezésre állnak. 
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