
Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz 
 

A közterületek filmforgatási célú használatáról szóló  
önkormányzati rendelet megalkotásához  

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mgtv.) 2013. július 1-jén hatályba 
lépő módosítása új fejezettel egészítette ki az Mgtv.-t, továbbá felhatalmazta a települési 
önkormányzatot, hogy a tulajdonában álló 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 rendeletben állapítsa meg. Az Mgtv.-t módosító törvény 98. §-
a meghatározza, hogy a települési önkormányzat köteles rendeletét a törvény kihirdetését 
követő 30 napon belül (legkésőbb 2013. július 15. napjáig) volt köteles megalkotni.  
 
Időközben megjelent az Mgtv. végrehajtási rendelete is. A települési önkormányzat 
tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról 
szóló 205/2013. (IV: 14.) Korm. rendelet a főbb eljárási szabályokat meghatározza, így az 
önkormányzati rendelet mindössze az ezen kívül eső részletszabályokat, speciális 
feltételeket kell, hogy tartalmazza.  
 
A közterület-használat díjának felső mértékét a városok számára az Mgtv. 3. melléklete 
szabályozza. A turisztikailag kiemelt közterületek körére eltérő díj alkalmazandó.  
 
A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelmet a megyei kormányhivatalnál kell 
előterjeszteni, amely hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági 
szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. 
 
Filmalkotásnak az Mgtv. szerint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti 
filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető 
játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást minősül. Nem értendő ide a hírműsor, 
az aktuális és szolgáltató magazinműsor, a sportközvetítés, a beszélgető-műsor (talk-
show), a játék- és vetélkedőműsor, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm. A 
közterület-használat díjkötelezettsége szempontjából ugyanakkor filmalkotásnak minősül 
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény 
hatálya alá tartozó reklámfilm is, továbbá filmforgatási célú közterület-használatnak 
tekintendő a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó 
technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges. 
 
 



Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz 
 

Döntés helyi adórendeletekben szabályozott adómértékek módosításáról,  
kedvezmények csökkentéséről/megszüntetéséről 

 
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének összeállításakor került megfogalmazásra a 
helyi adórendeletek felülvizsgálatának kérdése, amellyel a Képviselő-testület júniusi 
ülésén foglalkozott is. Az akkori előterjesztést az alábbiakban megismételjük. 
 
„Az önkormányzatok finanszírozásának megváltozása, a központi költségvetési támogatások 
jelentős csökkenése felveti a helyi adóbevételek (mint saját bevételek) növelésének igényét. Ebből a 
szempontból az iparűzési adóról szóló rendelet és az építményadóról szóló rendelet felülvizsgálata, 
módosítása jöhet szóba, részben a jelenleg biztosított kedvezmények csökkentésével, mentességek 
megszüntetésével, részben pedig az adó mértékének növelésével. 
 
Az idei iparűzési adó bevétel 2013. évi tervezett összege 8 millió Ft, az építményadóé 10 millió Ft. 
Az iparűzési adó mértéke jelenleg 1,6% (maximális mérték 2%). Az építményadó üdülők esetén 800 
Ft/m2/év, lakóházak esetén 500 Ft/m2/év, vállalkozások vállalkozási célú épülete után 100,- 
Ft/m2/év. 
 
Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az üdülő, amelyikben legalább 3 éve folyamatosan lakik 
valaki, és mentes az a lakóház is, amelyben legalább egy személy az év első napján lakik. Egyéb 
építmények után nincs adófizetési kötelezettség. 
 
Az adórendeletek módosítására 2014. január 1-ei hatállyal van lehetőség.” 
 
Az építményadóból származó bevétel tavaly 10,3 millió forint, az iparűzési adó bevétel 
7,4 millió forint volt. A szálláséjszakák utáni idegenforgalmi adó sajnos továbbra sem 
jelentős, a tavalyi teljesítés 297 ezer forint volt.  
 
Példa: ha a lakott lakóházakat 200,- Ft/m2 adóteherrel adófizetésre köteleznénk, 
becslésünk szerint ez évi mintegy 2 millió forint építményadó növekedést jelentene. Az 
iparűzési adó 1,6-ról 2%-ra emelése szintén 2 millió forint bevételt eredményezne 
várhatóan. Sajnos az látható, hogy ez az akár drasztikusnak is nevezhető adóemelés is 
csak mintegy 4 millió forintos bevételt jelent.  
 
Kezdeményezzük döntés hozását arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban foglalkozzunk-e 
ezzel a témával, és ha igen, melyik adórendeletet illetően készítsünk elő a soron következő 
ülésre, de legkésőbb a novemberi ülésre konkrét rendelettervezetet, modellszámításokkal 
megalapozva. 


