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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján –  a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról szóló  T/10527.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

Az  összegző módosító javaslat  3.  és 5-7.  pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

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

Magyarország  nemzetgazdasági  stabilitása,  gazdasági  termelőképességének  előmozdítása  és
versenyképességének  fokozása[  és],  valamint kiemelt  gazdasági  jelentőséggel  bíró  területei
gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében,
a  meglévő  munkahelyek  megőrzésével  és  új  munkahelyek  létesítésével  az  Alaptörvény  XII.
cikkében  foglaltak  szerint  törekszik  megteremteni  annak  feltételeit,  hogy  minden  munkaképes
ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson,
abból  a  célból,  hogy  elkülönített  területek  létrehozásával  kedvező  körülményeket  teremtsen  a
gazdasági tevékenység folytatására,
az ilyen tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos,  a
területén  élők  jólétének  és  biztonságának  kiteljesedése,  az  életminőség  javítása[  és  ],  ezáltal  a
közösség  gyarapodása  valamint  az  érintett  helyi  önkormányzatok  hatékonyabb  [feladat-
ellátása]feladatellátása céljára történő felosztása érdekében
az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:



Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  [A]E törvény  hatálya  annak  a  beruházásnak  a  helyszínére  és  közvetlen  környezetére  (a
továbbiakban  együtt:  Terület)  terjed  ki,  amely  beruházással  összefüggő  közigazgatási  hatósági
ügyeket  a  Kormány  rendeletben  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánította, és az új beruházás vagy bővítés

a) legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű,
b) a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, és
c) munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, vagy új munkahelyek létesítését szolgálja.

(2) A Kormány rendeletében – az érintett települési önkormányzat,  [a fővárosban a fővárosi, ]
valamint  [az illetékes kerületi  önkormányzat,  valamint ]megyei  önkormányzat  véleményének
kikérésével  –  a  Területet  –  a  (3)  bekezdésben meghatározott  kivétellel  –  különleges  gazdasági
övezetté nyilváníthatja, és meghatározza a különleges gazdasági övezet területét és a beruházással
közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat.

(3)  A Kormány  a  főváros,  valamint  a  megyei  jogú  város  területén  nem nyilváníthat  Területet
különleges gazdasági övezetté.

(3)  A különleges  gazdasági  övezetben  fekvő  ingatlan  címe  lakóhelyként,  valamint  tartózkodási
helyként  nem  jelenthető  be,  a  különleges  gazdasági  övezet  területén  kizárólag  kereskedelmi,
szolgáltató valamint ipari tevékenység folytatható.

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

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott területen
fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba [tartozó ]– a
3.  §  alapján  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben,
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valamint [külön ]törvényben meghatározott kötelező közfeladat, különösen a településüzemeltetési
közfeladat  ellátását  szolgáló,  valamint  a  különleges  gazdasági  övezetben  folytatott  gazdasági
tevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges,  annak közvetlen környezetébe  [tartozó ]–  tartozó
közterület, közpark, közút  [– ]a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet
hatálybalépésével a különleges gazdasági  övezet fekvése szerinti  megye megyei  önkormányzata
tulajdonába kerül.

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tulajdonjogát a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti
megye  megyei  önkormányzata  az  ingatlanok  terheivel,  és  az  azokkal  kapcsolatos  egyéb
kötelezettségekkel  együtt  szerzi  meg[  a  különleges  gazdasági  övezet  kijelöléséről  szóló
kormányrendelet hatálybalépésével].

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) A különleges gazdasági övezet  fekvése szerinti,  vagy a (6) bekezdés alapján kijelölt  megye
megyei  önkormányzata  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  települési  önkormányzat
feladat- és hatásköreinek ellátására a megye területén fekvő beruházással közvetlenebbül érintett
települési  önkormányzattal  megállapodást  köthet  azzal,  hogy  az  ezen  feladatok  ellátásához
szükséges költségek fedezetét biztosítja. Amennyiben a különleges gazdasági övezet kijelöléséről
szóló kormányrendelet hatálybalépését követő harminc napon belül nem jön létre megállapodás,
úgy a feladat- és hatásköröket a [(3)](2) bekezdés szerint kell gyakorolni.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5)  A  különleges  gazdasági  övezet  vonatkozásában  a  polgármesteri  hivatal  és  a  közös
önkormányzati  hivatal  ügyintézőjének  jogszabályban  meghatározott  államigazgatási  feladat-  és
hatásköreit  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  azon  települési  önkormányzat
polgármesteri [hivatal]hivatalának ügyintézője vagy [a ]közös önkormányzati [hivatal]hivatalának
ügyintézője  látja  el,  amelynek  illetékességi  területén  az  illetékességet  megalapozó  esemény
bekövetkezett.
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Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (1) bekezdés g) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

(1) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési önkormányzat
g)  a  közterületek  elnevezésének,  valamint  az  elnevezésük  megváltoztatására  irányuló
kezdeményezés  és  a  [házszám-megállapítására  ]házszám  megállapítására  vonatkozó
szabályokat,

megállapító  rendelete  a  különleges  gazdasági  övezet  területén  csak  akkor  alkalmazható,  ha  a
Kormány vagy a megyei önkormányzat e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete a
különleges gazdasági övezet területére nem állapít meg eltérő szabályokat.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2)-(4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt megye
megyei önkormányzata az (1) bekezdésben  [említett]megjelölt rendeletének  [hatályba lépését ]
hatálybalépését és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése hatályossá válását megelőzően
az érintett települési önkormányzatot legalább 15 nappal korábban értesíti, annak érdekében, hogy
az  gondoskodhasson  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatást  szabályozó  [helyi]önkormányzati
rendeletének  és  közszolgáltatási  szerződésének  módosításáról  a  különleges  gazdasági  övezet
tekintetében.

(3) Ha a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt
megye  megyei  önkormányzata  (1)  bekezdés  szerinti  rendeletének  [hatályba-
lépéséig]hatálybalépéséig és  közszolgáltatási  szerződésének hatályossá  válásáig  az  (1)  bekezdés
szerinti  közszolgáltatási  szerződés  megszüntetésére  vagy megszűnésére  (a  továbbiakban  együtt:
megszűnés)  kerül  sor,  akkor  az  érintett  települési  önkormányzat  e  tényről  haladéktalanul,  de
legkésőbb 5 napon belül tájékoztatja a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6)
bekezdése  alapján  kijelölt  megye  megyei  önkormányzatát  a  megszűnés  időpontjának
megjelölésével.

(4) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt megye
megyei  önkormányzata a  különleges gazdasági  övezet  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatójának
kiválasztása  során  a  közszolgáltató  kiválasztásáról  és  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási
szerződésről szóló kormányrendelet szabályait azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a különleges
gazdasági övezet  [fekvése szerinti,  vagy a 3. § (6) bekezdése alapján kijelölt  megye megyei
önkormányzata  a  különleges  gazdasági  övezet  ]hulladékgazdálkodási  közszolgáltatójának  a
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kiválasztását  megelőzően  beszerzi  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a
továbbiakban:  Ht.)  32/A.  §  (2)  bekezdésében  megjelölt  Koordináló  szerv  (a  továbbiakban:
Koordináló szerv) javaslatát a közszolgáltató személyét illetően. A Koordináló szerv javaslatától a
különleges gazdasági  övezet fekvése szerinti,  vagy a 3.  § (6) bekezdése alapján kijelölt  megye
megyei  önkormányzata csak abban az esetben térhet el,  ha a választani  kívánt  közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  a korábbinál alacsonyabb közszolgáltatási  díjért  látná el  a
korábbi műszaki tartalom csökkentése nélkül.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A 2.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  megye  megyei
önkormányzata tulajdonába kerülő közút üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása érdekében
a  megyei  önkormányzat  szerződést  köthet  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zártkörűen
[működő]Működő Részvénytársasággal.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy[ rendeletben állapítsa meg]
a)  a  különleges  gazdasági  övezetet,  annak  területét  és  az  1.  §  (2)  bekezdése  szerinti
közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokat,
b) a 2. § (1) bekezdése alapján a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megye megyei
önkormányzata  tulajdonába  kerülő,  a  különleges  gazdasági  övezetben  kötelezően  ellátandó
közfeladat,  valamint  a  különleges  gazdasági  övezetben  folytatott  gazdasági  tevékenység
végzéséhez  feltétlenül  szükséges,  annak  közvetlen  környezetébe  tartozó  közterület,  közpark,
közút körébe tartozó ingatlanok meghatározását,
c)  a  különleges  gazdasági  övezetre  vonatkozó, 4.  §  (1)  [bekezdés  a)-h)  pontja  ]bekezdése
szerinti szabályokat,
d) a 3. § (6) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet tekintetében a feladat- és hatáskört
gyakorló megyei önkormányzatot[.]

rendeletben állapítsa meg.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(2) Felhatalmazást kap a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti, vagy a 3. § (6) bekezdése
alapján  kijelölt  megye  megyei  önkormányzatának  közgyűlése,  hogy  a  különleges  gazdasági
[területen rendeletben határozza meg]övezet területén

a) – az (1) bekezdés  [b)]c) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban  [nem ]
szabályozottak kivételével – a különleges gazdasági övezetre vonatkozó 4. § (1) [bekezdés a)-h)
pontja ]bekezdése szerinti szabályokat[,];
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait,  illetve a
Ht. 35. §-ában foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat;
c) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes szabályokat;
d) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat;
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pont bb)
alpontja  szerinti  miniszteri  rendeletben  nem  szabályozott  díjalkalmazási  és  díjfizetési
feltételeket[.]

rendeletben határozza meg.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben
a)  a  különleges  gazdasági  övezetté  kijelölést  folyamatosnak  kell  tekinteni,  e  törvény
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. §
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény [(továbbiakban: ](a továbbiakban: Kkt.) 29. §-a a
következő (4f)-(4h) bekezdéssel egészül ki:

„(4f) Ha a NIF Zrt., illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
különleges  gazdasági  övezet  területén  lát  el  építtetői  feladatokat  a  területi  önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanokon, a forgalomba helyezett vagy ideiglenesen forgalomba helyezett helyi
közutak az ingatlantulajdonos területi önkormányzat tulajdonaként jönnek létre.

(4g) A NIF Zrt., illetve 
a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  a  (4f)  bekezdés  szerinti  eszközöket  a  végleges  vagy  ennek
hiányában az ideiglenes forgalomba helyezést követően, ingyenesen, könyv szerinti értéken adja át
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a területi önkormányzat részére. A NIF Zrt., illetve 
a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  a  forgalomba  helyezést  követő  6  hónapon  belül  elszámolási
kimutatást készít annak céljából, hogy a (4f) bekezdés szerinti eszközöket a forgalomba helyezés
napján  nyilvántartott  könyv  szerinti  értéken  a  könyveiből  kivezesse  és  az  érintett  területi
önkormányzat könyveiben azokat nyilvántartásba vegye.

(4h) Ha a NIF Zrt., illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
különleges gazdasági övezet területén lát el építtetői feladatokat a magyar állam tulajdonában álló
ingatlanokon,  a  forgalomba  helyezett  vagy  ideiglenesen  forgalomba  helyezett  helyi  közutak,
továbbá  az  ezeket  magukban  foglaló,  a  magyar  állam  tulajdonában  álló  egyes  ingatlanok
tulajdonjogát a végleges vagy ennek hiányában az ideiglenes forgalomba helyezését követően a
magyar  állam  képviseletében  eljáró  tulajdonosi  joggyakorló  [-]– ingatlan-nyilvántartáson  való
átvezetésre is alkalmas  [-]– megállapodással ingyenesen, könyv szerinti értéken köteles átadni az
érintett területi önkormányzat részére, amely köteles azokat átvenni.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Htv. 42/B. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Htv. 42/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„42/B. §

(1) A jegyző, főjegyző az önkormányzati adórendelet, valamint annak módosítása hatálybalépését
megelőző hónap ötödik napjáig – a kincstár elektronikus rendszerén keresztül – adatot szolgáltat a
kincstár számára:

d)  az  önkormányzat  honlapjának  címéről,  valamint  legalább  egy  adóügyi  információs
telefonszámról, elektronikus levélcímről, hivatali kapu azonosítóról, és az adóhatóság levelezési
címéről (a [továbbiakban: ]továbbiakban együtt: elérhetőségi információk),”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Htv. 42/H. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Htv. MÁSODIK RÉSZE a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„42/H. §

(1) A különleges gazdasági övezet létrejötte napját megelőző napon a helyi iparűzési adó alanyának
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a  különleges  gazdasági  övezet  fekvése  szerinti  települési  önkormányzat  illetékességi  területén
fennálló [iparűzési adókötelezettsége ]iparűzésiadó-kötelezettsége megszűnik, amelyet az állandó
jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az
iparűzési adó alanya székhelyét áthelyezte, telephelyét megszüntette volna.

(2) A különleges gazdasági övezet fekvése szerinti megyei önkormányzat illetékességi területén az
[iparűzési  adókötelezettség ]iparűzésiadó-kötelezettség  a  különleges  gazdasági  övezet  létrejötte
napján keletkezik.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

(1) A Htv. 52. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény [alkalmazásában)]alkalmazásában:)

„1. önkormányzat illetékességi területe: a települési önkormányzat illetékességi területe vagy a
megyei önkormányzat illetékességi területe;”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Htv. 52. §-a a következő 56-58. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában)]alkalmazásában:)

„56. különleges gazdasági övezet: a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  alkotott  kormányrendeletek
szerinti különleges gazdasági övezet;
57.  települési  önkormányzat  illetékességi  területe:  az önkormányzat  közigazgatási  határa által
behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az önkormányzati hatáskör
kiterjed, ide nem értve a különleges gazdasági övezet területét;
58.  megyei  önkormányzat  illetékességi  területe:  a  megyei  önkormányzat  közigazgatási  határa
által  behatárolt  – bel-  és külterületet  magában foglaló – térségben lévő különleges  gazdasági
övezet területe;”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: módosítás

20. §
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A Htv.
a)  1/A. § (1) bekezdésében az „Az önkormányzat”  szövegrészek helyébe  [a]az „A települési
önkormányzat”,
b) [9. §-át megelőző ]Az önkormányzati adóhatóság hatásköre és illetékessége alcím címében az
„adóhatóság” szövegrész helyébe az „adóügyben eljáró adóhatóság”,
c)  42/D.  § (4)  bekezdésben a  „sportvállalkozás” szövegrész  helyébe  a  „sportvállalkozás  és  a
különleges gazdasági övezetbe tartozó területen székhellyel, telephellyel rendelkező adóalany”,
d)  [3.  számú  melléklet  ]Melléklet  1.1. pontjában  a  „székhely,  telephely(ek)  szerinti
településekhez  (a  továbbiakban  együtt:  települések)”  szövegrész  helyébe  [„a  székhely]a
„székhely,  telephely(ek)  szerinti  településekhez,  különleges  gazdasági  övezet(ek)hez  (a
továbbiakban együtt: települések)”

szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. §-a a következő 36a.
ponttal egészül ki:
{[Értelmező rendelkezések]
E törvény és [-]– ha törvény másként nem rendelkezik [-]– az adóról és az adóigazgatási eljárásról
szóló jogszabályok alkalmazásában}

„36a. különleges gazdasági övezet: a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények  módosításáról  szóló  törvény  felhatalmazása  alapján  alkotott  kormányrendeletek
szerinti különleges gazdasági övezet,”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Art. 130. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

Az Art. 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  Az  önkormányzati  adóhatóság  helyi  adó  és  gépjárműadó  vonatkozásában  az  egyszázezer
forintot  [-]– természetes  személyek  esetében  az  ötvenezer  forintot  [-]– elérő,  kilencven  napon
keresztül  folyamatosan  fennálló  adótartozással  rendelkező  adózó  nevét,  lakóhelyét,  székhelyét,
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.
A különleges  gazdasági  övezet  tekintetében az e  bekezdés szerinti  közzététel  az állami adó- és
vámhatóság honlapján is teljesíthető.”
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § - Air. 93. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

Az Air. 93. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felülellenőrzést folytat le a felettes szerv, ha)

„a)  az  állami  adó-  és  vámhatóság  hatáskörébe  tartozó  ellenőrzés  esetén  az  állami  adó-  és
vámhatóságot  irányító  miniszter,  az  önkormányzati  adóhatóság hatáskörébe tartozó  ellenőrzés
esetén az adópolitikáért felelős miniszter[,] ellenőrzéssel már lezárt időszak ellenőrzését rendelte
el,  vagy az  Állami  Számvevőszék elnöke,  a  különleges  gazdasági  övezet  esetében a  megyei
önkormányzat képviselő-testülete, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén
az  önkormányzat  képviselő-testülete  ellenőrzéssel  már  lezárt  időszak  ellenőrzését
kezdeményezte,”

Indokolás

1. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
2. A módosítás célja, hogy a politikai viták elkerülése végett egyértelművé tegye és pontosítsa az
előterjesztő  azon  eredeti  szándékát,  hogy a  főváros,  valamint  a  megyei  jogú városok területén
különleges gazdasági övezet ne legyen kijelölhető. 
3. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
4. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
5. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
6. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
7. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
8. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
9. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
10. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
11. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
12. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
13. A Kkt.  29. § (1) bekezdése szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  is építtetőnek minősül a
miniszter  elrendelése  alapján  –  önkormányzati  tulajdonú  helyi  közút  esetében  az  érintett
önkormányzat  egyetértése  esetén  –,  valamint  jogszabály  szerinti  felújítási,  karbantartási  és
fejlesztési feladatok ellátása tekintetében. A törvényjavaslat hatálya alá tartozó beruházások esetén
célszerű, hogy a létesítmények egy részét az MK NZrt. valósítsa meg az ITM elrendelés alapján.
14. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
15. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
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16. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
17. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
18. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
19. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
20. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
21. Kodifikációs és nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 
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