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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára 
vonatkozó helyi szabályokról szóló rendelet  

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 

 
Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztusi testületi ülésén fogadta 
el az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó 
helyi szabályokról szóló 17/2013. (VIII. 07.) számú rendeletét. 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében az alábbiakra hívta 
fel a figyelmet: 
A mozgóképről szóló 2004. évi II.  törvény (a továbbiakban: törvény) módosult. 2016 október 
1-jétől a törvény 34. § (3) bekezdése értelmében  " a települési önkormányzat a közterületek 
filmforgatási célú használatát legfeljebb a törvény 3. mellékletnek megfelelő mértékben 
meghatározott díj ellenében biztosíthatja."  
A módosítás érintette a törvény rendeletalkotásra történő felhatalmazását is oly módon, hogy 
megszűnt az önkormányzatok díjmegállapításra vonatkozó rendeletalkotási hatásköre. A 
törvény és mellékletének módosításának értelmében az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata és azon önkormányzatok vonatkozásában akik rendeletükben a közterületek 
filmforgatási célú használatának díjait meghatározták, a díjmegállapításra vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezése szükséges. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel a rendeletalkotás várható 
következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 
 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Nincsenek. 
ab) környezeti és egészségi következményei: 
Nincsenek. 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A rendelet módosítása nem okoz adminisztratív többletterhet, mivel semmilyen 
adminisztratív terhet befolyásoló új szabályt nem állapít meg. 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az önkormányzatnak fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási 
kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogszabálysértést 
követne el, illetve ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabályokkal.  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.   
 
Szerep, 2017. március 14. 
 
                                                                              Tóthné Verő Tünde 
                            polgármester 

 



SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../.... (... ..) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzat tulajdonában álló közterület  
filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályokról szóló 
17/2013. (VIII. 07.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről. 
 

 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára 
vonatkozó helyi szabályokról szóló 17/2013 (VIII.07.) önkormányzati rendelet 
 
    a)  4. § (1) bekezdése, 
    b)  melléklete 
     

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 

              Tóthné Verő Tünde                                                                   Keserű László 
              polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 

 

 

 

 

 

 

 


