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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Kormány rendeletében – az érintett települési önkormányzat,  [a fővárosban a fővárosi, ]
valamint  [az illetékes kerületi  önkormányzat,  valamint ]megyei  önkormányzat  véleményének
kikérésével  –  a  Területet  különleges  gazdasági  övezetté  nyilváníthatja,  és  meghatározza  a
különleges  gazdasági  övezet  területét  és  a  beruházással  közvetlenebbül  érintett  települési
önkormányzatokat.

(3) A főváros, valamint a megyei jogú városok területén különleges gazdasági övezet nem jelölhető
ki.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(4) Ahol e törvény megyét, illetve megyei önkormányzatot említ, azon a főváros területén
kijelölésre  kerülő  különleges  gazdasági  övezet  esetében  a  fővárost,  illetve  a  fővárosi
önkormányzatot  kell  érteni.  E  törvény  településre,  illetve  települési  önkormányzatra
vonatkozó rendelkezéseit a főváros területén kijelölésre kerülő különleges gazdasági övezet

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



esetében  a  fővárosra,  a  fővárosi  kerületre,  illetve  a  fővárosi,  valamint  fővárosi  kerületi
önkormányzatra kell alkalmazni.]

Indokolás 

1-2. 

A javaslat indokolatlanul bontja meg az önkormányzati rendszert, törvény mindenkire vonatkozó
előírásai  helyett  a  Kormány  önkényén  múlhat,  hol  veszik  el  az  önkormányzatoktól  a
nagyberuházásokat, és hol hagyják meg azokat. Ez egész egyszerűen jogtiprásnak minősül.

A törvényjavaslattal  a  legnagyobb önkormányzati  szövetség,a  TŐOSZ sem ért  egyet,  hiszen
megbillenti  az  1990-ben  létrejött  önkormányzati  rendszer  struktúráját  valamint  a  települési
önkormányzat  működésének  ellehetetlenüléséhez,  a  közszolgáltatások  színvonalának
csökkentéséhez, az önkéntes feladatvállalás lehetőségének megszűnéséhez vezethet. Éppen ezért
leginkább a javaslat visszavonása lenne indokolt.

De  még  a  Kormány  által  megígért  (ön)korlátozások  sem  olvashatóak  ki  a  szövegből.  A
Miniszterelnökség hivatalos közleményt adott ki, mely szerint „a változás nem érinti a helyi és a
központi  adók  arányának  eddigi  rendszerét,  nem  vonatkozik  a  fővárosban,  a  budapesti
kerületekben, illetve a megyei jogú városokban megvalósuló beruházásokra és az állam nem von
el egyetlen fillér adóbevételt sem az önkormányzatoktól.” Ennek azonban pont a szöges ellentéte
körvonalazódik, hiszen a fővárosra vonatkozó szabályok egyértelművé teszik, hogy Budapest is
érintett. A megyei jogú városok pedig nem szerepelnek kivételként. A Mötv. értelmében ugyanis
azok is települési önkormányzatnak minősülnek, így a Javaslat jelen formájában lehetővé teszik
a helyi beruházások elvonását is.

A fentiekre  tekintettel  indokolt,  hogy a  Miniszterelnökség ígéreteivel  összhangba kerüljön  a
javaslat szövege. Ennek hiányában csak egy újabb üres és alaptalan ígéretről, több millió ember
ismételt megvezetéséről beszélhetünk!
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