
KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 97. számában került kihirdetésre az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági
eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény ( a továbbiakban: Tv.)

A Tv-ben egyebek között módosításra került a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a
továbbiakban : Mktv.) is.
A módosítás révén az Mktv. új, 2013. július 1-én hatályba lépő 34. § (5) bekezdése értelmében a
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos
feltételeket az Mktv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozza.

Annak ellenére, hogy településünkön nem gyakori a játékfilmek forgatása (hírműsorok, és az aktuális
és szolgáltató magazinműsorok nem tartoznak az Mktv. hatálya alá), a törvény előírásainak eleget kell
tenni, a törvény kihirdetését követő 30 napon belül.
Az Mktv. végrehajtási rendelete szintén a MK 97. számában jelent meg. A települési önkormányzat
tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-használatra
vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem elbírálásának
eljárásrendjét stb., ezért a rendeletben csak az alábbi tárgyakban kell szabályokat meghatározni:

 a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható esetekre vonatkozó feltételeket,
 alkalmazható mentességek, közterület használati díjra vonatkozó mentességek, kedvezmények

körét,
 a használat területi és időbeli korlátait,
 a turisztikailag kiemelt közterületeket.

A mentesség vagy kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai
Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. Ebből adódóan célszerű
minél kisebbre szabni az adható mentességeket és kedvezményeket.

A filmforgatási célú kérelmeket a megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni, mely szerv hatósági
szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési önkormányzat
jóváhagyásával válik érvényessé. Az eljárás gyorsítását szolgálná, ha javaslatunk szerint ez a hatáskör
a polgármesterre lenne átruházva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi rendelet-tervezet
elfogadására.

Kengyel, 2013. szeptember 25.
Dr. Fekete Nóra

jegyző



Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülének

___/2013.(____) önkormányzati rendelete

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgógépről szóló 2004. évi II.
törvény 37. §. (4),(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya a Kengyel Községi Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületekre terjed ki.

2. Hatásköri rendelkezések

2. §

A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési önkormányzat tulajdonában lévő
közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési önkormányzat részére
megállapított hatáskört Kengyel Község Polgármestere gyakorolja.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Használati díj

3. §

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért használati
díjat kell fizetni, melynek felső határa a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.

4. Mentességek, kedvezmények

4. §

(1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film:
- oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú,
- a települést, vagy az önkormányzat intézményeit bemutató,
- az önkormányzat rendezvényeiről készült film.
(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet
csak 1 napig használja.

5. Rendkívüli események eljárásrendje

5. §

(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti
események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni
az önkormányzatnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt elmaradt közterület használatot az
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.

6. A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések



6. §

(1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg
egybefüggően a 10 napot.
(2) A település turisztikailag kiemelt közterületeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kengyel, 2013. szeptember 25.

Nagy Szilárd Dr. Fekete Nóra
polgármester jegyző



1. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelethez.

Ssz. Közterület megnevezése Forgatási
helyszín
Ft/m2/nap

Technikai
kiszolgálás
Ft/m2/nap

Stáb
parkolás
Ft/m2/nap

1. Kengyel Község
turisztikailag kiemelt
közterületei

500 200 200

2. Kengyel Község nem
turisztikailag kiemelt
közterületei

200 150 100

2. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelethez.

Kengyel Község turisztikailag kiemelt közterületei:

- 340/2 hrsz-ú terület
- 340/1 hrsz-ú terület
- 343 hrsz-ú terület
- 1469/3 hrsz-ú terület.



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében
– az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
módosítása indokolja, mely kötelező erővel rendelkezik arról, hogy az önkormányzat
képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatban rendeletet kell
alkotni.
A Tervezet megalkotásának elmaradása sérti a törvény rendelkezését, így a kormányhivatal
törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján
a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási
(közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Kengyel, 2013. szeptember_____.



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába történő delegálásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szőlő 2011. évi CXC. tv. 2013. augusztus 30-i módosítása
értelmében intézményi tanácsot kell létrehozni a szülők, a nevelőtestület és az intézmény
székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból.
Az intézményi tanács létrehozásának és működésének részletes szabályairól külön jogszabály,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezik.
Az intézményi tanácsok létrehozásával az önkormányzat továbbra is részt tud vállalni számos,
a köznevelési intézményeket érintő döntés meghozatalában döntési és/vagy véleményezési
jogkörrel.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó kezdeményezi a
Törökszentmiklósi Tankerület illetékességi területén működő iskoláiban is az intézményi
Tanácsok létrehozását.
Önkormányzatunknak lehetősége van a fentiek alapján egy személyt delegálni a Kengyeli
Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába. Javaslom, hogy ez a személy Németh
Lajos képviselő úr legyen.
A fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadjuk el.

Kengyel, 2013. szeptember 25.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába történő delegálásról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Kengyeli Kossuth Lajos Általános
Iskola intézményi tanácsába Németh Lajos önkormányzati képviselőt, az Egészségügyi,
Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság elnökét delegálja.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

Erről értesülnek:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. KLIK Törökszentmiklósi Tankerület
4. Irattár



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő 2014. évi
csatlakozásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé
kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérése érdekében a kormány mind központi
költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
Az önkormányzatok számára a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati
rendszerében való részvétele önkéntes. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdésében
foglaltak szerint a települési önkormányzatok évente csatlakozhatnak az ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica többszintű rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1./ A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a
szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeretek
birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt
pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az
önkormányzat.
2./ Megyei önkormányzat által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó, vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
/1/ és /2/ együtt: önkormányzati ösztöndíjrész
3./ Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni
kívánó szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a
települési és a megyei önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati
támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18 § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos
lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. A pályázatra kizárólag a települési
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
intézményben folytatják a tanulmányaikat. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a
2013. évi fordulóban 5000 Ft / fő / hó volt.
Nem részesülhetnek Bursa támogatásban aki
-középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
-Magyar Honvédség és fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
-doktori (PhD) képzésben vesz részt
-külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Információnk szerint Jász-Nagykun-Szolnok Megye településeinek 90 %-a csatlakozott ezen
ösztöndíjrendszerhez.
Jelen becslésünk szerint kb. 18-20 fő olyan tanuló van aki szociálisan hátrányos helyzetű.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül szolgál az
51/2007.(III.26) Korm. rendelet,

Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév a 2013/2014. tanév második
(tavaszi ) féléve és a 2014/2015. tanév első ( őszi ) féléve;
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév, a
2015/2016. tanév és a 2016/2017. tanév).
A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező



mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Az Önkormányzatnak egy tanulmányi félévre egy összegben kell átutalni az Támogatáskezelő
számlájára a támogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az országos átlaghoz képest
településünkön a regisztrált munkanélküliek aránya viszonylag magas, ezzel a támogatással is
tudnánk segíteni, hogy a községünkből több diplomás ember kerüljön ki és a jövőben jobban tudjanak
érvényesülni.
Javaslom, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica pályázati rendszer 2014. évi
fordulóhoz(határideje 2013. október 11.), mint azt már az előző években is tette.

Mindezeket figyelembe véve a következő határozati javaslatomat terjesztem elő:

2013. szeptember 23.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2013.(____) Kt.

H a t á r o z a t

A Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez való csatlakozásról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - az 51/2007.(III.26.)Korm.r.18.§ (4) bek.
biztosított jogkörében eljárva – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, amelynek keretében a következő feladatokat kell
elvégezni.

1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához való csatlakozási szándéknyilatkozatot
el kell juttatni a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1054 Budapest, Báthory u. 10. címre.

Határidő: 2013. október 11.

2./ El kell készíteni a pályázati kiírást – az oktatási miniszter által
kiadott részletes feltételnek megfelelően, amelyeket az
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon
közhírelni kell.

Határidő: 2013. október 14.
Felelős: Polgármester

3./ Az Önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja a beérkezett
pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.

Határidő: 2013. december 14.
Felelős: Dr. Fekete Nóra jegyző

Erről értesül:

1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.
4. Irattár




