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Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiak szerint javaslatot teszek a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban Rendelet) módosítására.
1. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) IV. fejezete
tartalmazza a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos alapvető szabályokat.
A Kormány az Mktv. 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
megalkotta a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.
(VI.14.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm.r.).
A törvény IV. fejezete, valamint a kormányrendelet 2013. július 1-jén lépett hatályba és rendelkezéseiket a hatálybalépésüket követően indult, illetve a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
A települési önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb az Mktv. 3.
mellékletnek - községi önkormányzat képviselő-testülete pedig a rendeletében
foglalt felső határnak - megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti.
Az Mktv. 34.§ (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza.
Ennek keretében meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem
felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön
feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a
meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő
témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő)
filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.
A közterület-használati díj tekintetében javaslom az Mktv. szerint alkalmazható
legmagasabb díjakat előírni. Az alkalmazható díjak az előterjesztés mellékletében olvashatók.
2. A képviselő-testület a 2013. június 27-i ülésén módosította a Rendeletet és a
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírta, hogy települési

hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezhető el. Az érintettek be is adták az
engedély kiadása iránt a kérelmet. A Rendelet alapján ebben az esetben sem
mentesség, sem kedvezmény nem adható. A Rendelet alapján megállapítható
díjat magasnak találtuk, különös tekintettel arra, hogy a kérelmezők (többnyire
társasházak és lakásszövetkezetek) nonprofit jelleggel működnek. Az előbbiek
miatt egyeztetést kezdeményeztünk az érintettekkel, amelyen nagy többségük
részt vett. Az egyeztetésen elhangzottak alapján javaslom a közterülethasználati díjat 500,- forint/hó/m2 összegben megállapítani. Az előzetes adatok
alapján ezzel körülbelül 500e forint éves bevételhez jut az önkormányzat,
amely összeget elsősorban a közterületi hulladékgyűjtők környezetének rendezésére kívánunk fordítani.
3. A Rendelet 2012. augusztus 1-jén lépett hatályba és az azóta eltelt időben a
tapasztalatok, az ügyfelek jelzései alapján arra jutottunk, hogy a díjkedvezménnyel és díjmentességgel kapcsolatos szabályok túlságosan szigorúak. A
Rendelet 8.§-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
„(1) Díjfizetéssel kapcsolatos kedvezmény kizárólag e § rendelkezései alapján
állapítható meg.
(2) A polgármester kérelemre díjkedvezményt állapíthat meg annak a természetes személy bejelentőnek vagy kérelmezőnek, aki a közterületet nem jövedelemvagy haszonszerzési céllal kívánja használni és vagyoni és jövedelmi viszonyai
miatt a díj megfizetése számára aránytalan teherrel járna.
(3) A polgármester kérelemre díjkedvezményt állapíthat meg annak a civil
szervezetnek, egyháznak, belső egyházi jogi személynek, egyházi intézménynek,
alapítványnak, közalapítványnak, költségvetési szervnek vagy nonprofit gazdasági társaságnak, amely a közterületet a létesítő okiratában meghatározott
közérdekű tevékenysége ellátásához kívánja igénybe venni.”
Az előbbiek alapján nem részesülhetnek kedvezményben azok az egyébként
profitorientált szervezetek (pl. gazdasági társaságok), amelyek a közterületet
alaptevékenységüktől függetlenül, közérdekűnek tekinthető célra kívánják
igénybe venni. Javaslom a Rendelet kiegészítését és annak lehetővé tételét,
hogy az előbbi szervezetek is részesülhessenek kedvezményben illetve mentességben.
A fentieken túl javaslom hatályon kívül helyezni a fenti § (4) bekezdését,
amely kimondja, hogy a bejelentő vagy kérelmező legalább a közterülethasználati díj legkisebb mértékének megfelelő összeget – amely jelenleg 3000,forint – a kedvezmény biztosítása esetén is köteles megfizetni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a
jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletessé-

gű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Társadalmi hatás:
A rendelet-tervezet egyrészről összhangba hozza a Rendeletet a magasabb szintű
jogszabályi rendelkezésekkel, másrészt megkönnyíti a jogalkalmazást.
Gazdasági, költségvetési hatás:
A rendelettervezetnek közvetlen gazdasági, költségvetési következményei nincsenek.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelettervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás
A rendelet önmagában az adminisztratív terheket nem érinti.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:
A tervezet elfogadásával a képviselő-testület hozzájárul a Rendelet törvényességének biztosításához és az ügyfelek érdekeinek megóvásához.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelettervezet elfogadását!
Dombóvár, 2013. október 16.
Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének
29/2013.(VI. 28.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésének 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
8.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester kérelemre díjkedvezményt állapíthat meg annak a bejelentőnek vagy kérelmezőnek, amely a közterületet közérdekű tevékenység folytatása céljából kívánja igénybe venni.”
2.§
A Rendelet a következő 10/A.§-sal egészül ki:
„6/A A közterület filmforgatási célú használata
10/A.§
(1) A közterület filmforgatási célú igénybe vétele esetében a rendelet rendelkezéseit az e §-ba illetve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénybe foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési
önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele során a települési önkormányzat részére megállapított hatáskörök gyakorlására a
polgármestert hatalmazza fel.
(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulását
követő 10 napon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele esetében alkalmazandó díjakra a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerint alkalmazható legmagasabb díjak alkalmazandók.

(5) A díjkedvezmények tekintetében a rendelet 8.§-ának rendelkezései alkalmazandók.”
3.§
A Rendelet 11.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) A rendelet …/2013. (…) önkormányzati rendelettel módosított 8.§-át és 6. számú mellékletét a módosító rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.
4.§
A Rendelet 6. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
11.

Hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartós elhelyezése

500 Ft/m2/hó

5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

