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(1. módosító javaslat 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyzője 

Módosító javaslat 
a Képviselő-testület részére 

a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet, valamint a 
közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztéshez 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 38. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) 
önkormányzati rendelet, valamint a közút kezeléséről és üzemeltetéséről szóló 40/2013. (XII. 
17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló, 38. számú előterjesztéshez az alábbi 

módosító javaslatot 

terjesztem elő. 

1. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő új 3. §-sal egészül ki: 

,,3. § 

Az Rl. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

,,( 4) A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a 
kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt 
közterület-használatot a hatóság a kérelmező részére az erre irányuló kérelme szerint, két 
munkanapon belül biztosítja.".". 

2. Az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelettervezet a következő új 4. §-sal egészül ki: 

,,4. § 

(1) Az RI. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(5) A közterület-használati díjat-az (5a) bekezdésben meghatározott kivétellel -a közterület 
tényleges használatára, az építmény üzemeltetésére, illetve a reklámhordozó meghibásodására 
tekintet nélkül kell megfizetni.". 

(2) Az R 1. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

,,(5a) A közterület filmforgatási célú használata esetében a forgatást akadályozó, de a 
kérelmezőnek nem felróható ok, valamint a rendkívüli természeti esemény miatt elmaradt 
közterület-használat tekintetében nem kell közterület-használati díjat fizetni.". ". 



INDOKOLÁS 

A filmforgatási célú közterület-használat keretszabályait magasabb szintű jogszabályok, a 
mozgóképről szóló 2004. évi 11. törvény (a továbbiakban : Mktv.), valamint a közterületek és az 
állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 
302/2016. (X. 13 .) Korm.rendelet állapítja meg. Az Mktv. 34. § (5) bekezdése ad fe lhatalmazást 
a települési önkormányzat képviselő-testülete részére a rendeleti szabályozásra, ennek 
keretében a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli 
természeti események esetére vonatkozó külön fe ltételek megállapítására, különösen abban a 
tekintetben, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítan i a közterü let
használatot. Erre tekintettel - figyelemmel a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. mai napon érkezett 
megkeresésére is - szükséges kiegészíteni a rendelettervezetet az ezzel kapcsolatos 
szabályozással. 

Budapest, 2018. január 24. 
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