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I.
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
SARS-CoV-2
koronavírus
világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
II.
A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2020. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) preambuluma rögzíti, hogy … „az ilyen
tevékenységből származó pozitív gazdasági eredmények és azok hasznainak arányos, a
területén élők jólétének és biztonságának kiteljesedése, az életminőség javítása, ezáltal a
közösség gyarapodása, valamint az érintett helyi önkormányzatok hatékonyabb
feladatellátása céljára történő felosztása érdekében” alkotódott a törvény.
Másrészt, a Törvény hatálya tartalmazza, hogy annak a beruházásnak a helyszínére és
közvetlen környezetére 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.
A világ egyik vezető akkumulátorgyártója, a koreai SK Innovation meghatározó projektbe kezd
Magyarországon. A vállalat 681 milliárd forintos (2,29 milliárd dolláros) zöldmezős
beruházással legnagyobb európai egységét építi fel Iváncsán. Az iváncsai fejlesztés 2500 új
munkahelyet teremt, valamint a beruházás értéke a megye területének egészére, de
különösen ezen térségére - mint vidékfejlesztés - kiható gazdasági jelentőségű.
A mezőgazdasági gépekhez alkatrészeket gyártó török vállalat, a Yaris Kabin egy 6,5 milliárd
forint értékű beruházás keretében építi meg telephelyét Iváncsán. A beruházás keretében 150
munkahelyet hoz létre. Az új üzemben négy csarnokban készülnek majd a traktor, illetve
földmunkagép-fülkék. A telephely a mezőgazdasági gépgyártás mellett pedig kutatási és
fejlesztési feladatokat is ellát majd.
A Hankook Magyarországot választotta európai gyárának helyszínéül. A 885 millió eurós
befektetésből Rácalmáson a világ egyik legkorszerűbb abroncsgyára épült.
A gyár 2007 júniusában kezdte meg működését és azóta is folyamatosan fejlődik, bővül. A cég
jelenleg már mintegy 3300 alkalmazottat foglalkoztat, és személygépkocsik, SUV-ok és
könnyű tehergépkocsik számára gyárt gumiabroncsokat. Hankook Tire Magyarország Kft. új
európai raktárközpontot kíván létrehozni, melynek során 2022-re tervezi a 4. fázisát, az
alapanyag és késztermék-raktár megépítését újabb 8 milliárdos beruházással.
A Fejér megye területén működő települési önkormányzatok gazdasági stabilitásának és
versenyképességének megőrzése, továbbá a gazdasági környezet fejlesztése, a
gazdaságfejlesztésre szánt területek feltárása érdekében a megyei önkormányzat az érintett
települések vezetőivel közösen javasolja a Kormánynak Iváncsa, Rácalmás területén, Adony
és Kulcs települések érintettsége mellett különleges gazdasági övezet létrehozását.
Az új, Fejér megyei különleges gazdasági övezet Duna-mente-Fejér megye különleges
gazdasági övezet elnevezéssel kerülne kijelölésre.
Cél, hogy a különleges gazdasági övezetben az állammal és a megyével közösen,
adókedvezmények és egyéb ösztönzők nyújtásával olyan vonzó és beruházásösztönző
környezet kerüljön kialakításra, amely versenyképes feltételeket tud nyújtani.
A termelési székhelyeken túl azok a települések részesednének a befolyt adóból, akik
ténylegesen a két ipari terület között helyezkednek el, mint Adony és Kulcs.
A megyei önkormányzathoz befolyó adóbevételt a megyei önkormányzat célzottabban
használhatná fel a megye területén fekvő, különösen a beruházással érintett települések
területén megvalósuló fejlesztések, és a települések működésének támogatására.
Fejér megye támogat minden olyan gazdasági tevékenységet, amely a közfeladatok
ellátásához hozzájáruló bevételek alapjait teremti meg, segíti a munkahelyek megőrzését,
vagy új munkahelyek létrejöttét, és hozzájárul a megye gazdaságának erősödéséhez.
A helyi adók megosztása, valamint az önkormányzati feladatok ellátásának szétválasztása
kérdésében a kormánydöntés meghozatalát követő 30 napon belül az érvényes jogszabályi
előírások szerint lesz lehetősége a feleknek azt mindenre kiterjedő részletességgel
megvizsgálni és lehetőség szerint megkötni.

A különleges gazdasági övezeti kijelölés esetén a megyei önkormányzatnak az övezeten belül
települési feladatai lesznek (pl. adóügyi, hulladékgazdálkodási, közterülethasználati), melynek
ellátása érdekében a Törvény 14. §-a szerint a bevétel legfeljebb 3 %-át a megyei
önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.
Megjegyzendő, hogy mind Rácalmás tekintetében, mind Iváncsa tekintetében Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodással rendelkezik az ipari
parkokból befolyó iparűzési adók 50%-ának átengedése tekintetében, úgy hogy közigazgatási
területe nem terjed ki egyik ipari parkra sem, területén az érintett vállalkozások tevékenységet
nem látnak el. Olyannyira nem, hogy Iváncsa és Dunaújváros 28 km-re van egymástól. Köztük
helyezkedik el településként még Rácalmás, Kulcs és Adony.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között
az együttműködési megállapodás 2017. november 27-én jött létre „ingatlanfejlesztési
keretmegállapodás” címmel.
Rácalmás Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között
először 2003. november 30. napján jött létre megállapodás, mely 2010. december 16-án kelt
együttműködési megállapodással került felülvizsgálatra. A megállapodásban foglaltak szerint
2010. évre eső Hankook beruházással kapcsolatos iparűzési adó 65 %-a, 2011. évtől a 50 %a kerül átutalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.
A Törvény 1. § (3) bekezdése szerint a Kormány megyei jogú város területén nem nyilváníthat
területet különleges gazdasági övezetté. Figyelemmel arra, hogy egyetlen kiemelt beruházás
sem fekszik Dunaújváros területén, a különleges gazdasági övezetekről szóló törvény pedig
kizárja, hogy különleges rendeltetésű gazdasági övezet területe megyei jogú város
közigazgatási területére kiterjedjen, ezért nincs jogszabályi lehetőség rá, hogy Dunaújváros
része legyen az övezetnek.
A Törvény 1.§ (2) bekezdése szerint jelen előterjesztés az érintett Fejér Megyei Önkormányzat
támogató véleményének kikéréséről szól.

Székesfehérvár, 2021. május 27.

Dr. Molnár Krisztián s.k.

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
../2021. (V….) határozata
a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezetének kijelölésének
támogatásáról
1. 2021. február 8. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.
29.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges
megbetegedést
okozó
SARS-CoV-2
koronavírus
világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést is érinti.”
3. Az 1-2. pontban foglaltakra figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnökeként a különleges gazdasági övezetről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 1.§ (2)
bekezdése alapján döntési javaslatomat az alábbiak szerint alakítom ki.
4. Támogatom Iváncsa és Rácalmás területén különleges gazdasági övezet kialakítását,
Kulcs és Adony települések érintettsége mellett.
5. Döntésemről a határozat kivonat megküldésével a Miniszterelnökséget tájékoztatom.
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