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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. november 21-i ülésére 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (….) 
önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Iktatószám: I/1597/3/2013. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 
módosítását a Képviselő-testület 2013. február 14-i és október 31-i ülésein tárgyalta, az 
előterjesztések tartalmazták az adott időpontban szükséges rendeletmódosítás indokait. A 
jelenlegi módosítást az alábbiak indokolják: 
 
A mozgóképről szóló  2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosítása szabályozza 
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatát. 

A Törvény 35. § (1) bekezdése alapján a közterület – használatról a fővárosi és megyei 
kormányhivatal hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel, mely szerződés a 
települési képviselő - testület jóváhagyásával válik érvényessé. 
. 
A Törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány megalkotta a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához 
kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendeletet (továbbiakban 
Korm. rendelet).  
 

A Korm. rendelet 3. § -a az alábbiakról rendelkezik:  
„(2) A filmforgatáshoz kapcsolódóan a kérelmező, a fővárosi és megyei kormányhivatal, 

az érintett hatóságok, szakhatóságok és szervek, a közterület tulajdonosa vagy a főváros 
területén tervezett közterület-használat esetén pedig a Budapesti Közlekedési Központ 
bármelyiküknek a kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül, illetve sürgős eljárás 
esetén haladéktalanul előterjesztett kezdeményezésére a kezdeményezésről számított 1 
munkanapon belül, sürgős eljárás esetén belül pedig haladéktalanul kötelesek egymással 
egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó követelmények, 
feltételek tisztázása érdekében. Ennek kapcsán bármelyikük személyes egyeztetést, sürgős 
eljárás esetében pedig azonnali egyeztetést is kezdeményezhet, amelyre a többi felet is meg kell 
hívni. Az egyeztetés szervezését és koordinációját a fővárosi és megyei kormányhivatal 
végzi, és az egyeztetést dokumentálja. 

(3) Az egyeztetésbe bevont feleknek az egyeztetésen lehetőség szerint meg kell állapodniuk. 
Amennyiben a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása 
is szükséges, a tervezeten a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át. 

(4) A közterület tulajdonosa az általa - a hatósági szerződésnek a kérelmező és a fővárosi 
és megyei kormányhivatal általi aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található 
külön záradékban - jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó 
nyilatkozatot 
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a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő 2 
munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul, 

b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén 
pedig haladéktalanul 
megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, egyidejűleg értesíti a kérelmezőt, 
jóváhagyás esetén pedig a hatósági szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a 
kérelmező részére azzal, hogy a hatósági szerződést aláírhatja a fővárosi és megyei 
kormányhivatalnál. Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, a 
fővárosi és megyei kormányhivatal a megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon 
a kérelem elutasításáról határoz és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett 
hatóságokkal. 

(5) A települési önkormányzat, illetve a jegyző a hatáskörébe tartozó, a filmforgatási 
célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulások (pl. 
közútkezelői hozzájárulás) kiadása iránti eljárásban legkésőbb a (4) bekezdés szerinti 
határidők szerint dönt. 

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal a hatósági szerződést annak a települési 
önkormányzat általi visszaküldésétől számított 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig 
haladéktalanul aláírja.” 
 
 
A rövid határidőre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos, egyébként 
átruházható hatásköreit a polgármesterre ruházza át, tekintettel arra is, hogy a közterület – 
használat engedélyezése jelenleg is polgármesteri hatáskörbe tartozik. ( 11/2011.(IV. 14.) ÖR.  
2. melléklet 16. pont ) Javasolom továbbá, hogy a filmforgatási célú közterület - használattal 
összefüggésben a közterület igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást –a minél 
gyorsabb ügyintézés érdekében –saját hatáskörben adhassam ki.  
 
 
Hatásvizsgálat  
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
nincs. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs. 
 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet módosítása a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása és ezzel 
összhangban az e törvény végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. 
(VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott rövid határidők (1-2 munkanap) tartására tekintettel 
vált szükségessé.  
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
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A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 
Fentiekre tekintettel az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselő-testület elé: 
 
 
Lajosmizse, 2013. november 18. 
 
 
 

Basky András s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 

Rendelet-tervezet 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2013. (…) önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában,  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1  melléklet 2.1.a) 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Sport Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul. 
 

2. § 
 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
Basky András         dr. Balogh László 
polgármester          jegyző 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: …………………………… 

dr. Balogh László  
jegyző 
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1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 16. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[ A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe utalt ügyek] 
 
 
„ 16. Engedélyezi a közterület használatot, az önkormányzat tulajdonában álló 
közterület filmforgatási célú használatára irányuló kérelmek esetén gyakorolja a 
jogszabályok alapján a Képviselő-testületet megillető hatásköröket, kiadja a 
filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi 
hozzájárulásokat (pl. közútkezelői hozzájárulás).”  


