Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a gödi különleges gazdasági övezet helyi adóiról12
Pest megye Önkormányzatának Közgyűlése a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

A rendelet hatálya a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet
kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
különleges gazdasági övezet területére (a továbbiakban: különleges gazdasági övezet)
terjed ki.

2. § (1)

E rendelet alkalmazásában:
a) áruház: minden olyan épület, épületrész, amelynek rendeltetési jellege tulajdoni
lapjának adatai szerint áruház. Az ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetés
hiányában áruháznak minősül az olyan épület, épületrész is, amelyre nézve a kiadott
használatbavételi (fennmaradási) engedélyben funkcióként (rendeltetésként) áruház
került megjelölésre.
b) ingatlanhasznosítás: az ingatlanok adásvétele, bérbeadása vagy üzemeltetése.
c) közművesített telek: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt
feltételeknek megfelelő teljes közművesítés feltételei rendelkezésre állnak, (kivéve: zárt
csapadékvíz elvezetése).
d) üzleti célt szolgáló építmény:
da) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52.§ 26. pontjában
foglalt vállalkozó tulajdonában lévő építmény,
db) a magánszemély tulajdonában lévő építmény, amelyet a magánszemély –
nyilatkozata alapján – bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy
ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadást is.
e) üzleti célt szolgáló telek:
ea) a Htv. 52.§ 26. pontjában foglalt vállalkozó tulajdonában lévő telek,
eb) a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyet a magánszemély – nyilatkozata
alapján – bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használ, vagy ezzel
kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadást is.
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megjelent Pest Megye Önkormányzatának Közlönye 2020. 4. számában, hatályos 2020. augusztus 1-től
Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet 14. (2) bekezdése 2020. december 31-vel

(2)

Az adómértékek és mentességek megállapításához, az e §-ban meghatározott értelmező
rendelkezéseket kell figyelembe venni. Értelmező rendelkezés hiányában az ingatlannyilvántartásban feltüntetett vagy feltüntetésre váró megnevezés, ezek hiányában pedig
az építésügyi hatóság által kiadott okirat szerinti megnevezés az irányadó.

II. fejezet
ÉPÍTMÉNYADÓ
Az adókötelezettség
3. §3

Adóköteles a különleges gazdasági övezet területén lévő, a Htv. 11.§ (1) bekezdése
szerinti építmény.
Az adó alanya

4. §4

Az építményadó alanya az, aki az év első napján az építmény Htv. 12. §-ban foglaltak
szerinti tulajdonosa.
Az adó alapja

5. § (1)

Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)5
Az adó mértéke
6. § (1)

Vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye esetében az építményadó éves mértéke:
a) a különleges gazdasági övezet 1. sz. körzetében az év első napján meghatározott
minősítés szerint:
aa) üzem, üzemcsarnoknak, gyár, raktár, műhely, iroda, szálloda, hotel és áruház
esetében: 1164 Ft/m2.
ab) Panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, vadászház, műterem, fodrászüzlet,
kozmetikai szalon, DVD- és video kölcsönző és állatklinika esetében: 650 Ft/m2.
ac) egyéb épület, épületrész esetében: 300 Ft/m2.
b) a különleges gazdasági övezet 2. sz. körzetében valamennyi épület, épületrész
esetében egységesen: 300 Ft/m2.

(2)6
(3)7
(4)

A különleges gazdasági övezet körzeteibe való besorolást a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
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Adómentesség
7. § (1)
(2)

Mentes az építményadó alól a nem üzleti célú építmény.
Mentes az építményadó alól
a) a Htv. 52.§ 10. pontja szerinti kiegészítő helyiség,
b) tüzelő, salaktároló és
c) szerszámkamra.

(3)8

III. fejezet
TELEKADÓ
Az adókötelezettség
8. §

Adóköteles a különleges gazdasági övezet területén lévő telek.
Az adó alanya

9. §

A telekadó alanya - a Htv. 3. §-ban foglalt - személy vagy szervezet, amely a Htv. 18. §ban foglaltak szerint a telek tulajdonosa, vagy a telken fennálló vagyoni értékű jog
gyakorlására jogosult személy.
Az adó alapja
A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

10. §

Az adó mértéke
11. §9 (1)

A telekadó mértéke a különleges gazdasági övezet 1. sz. körzetében, nem üzleti célt
szolgáló telek esetében:
a) 1500 m2-ig 110 Ft/m2
b) 1500 m2 felett 165.000 Ft és az 1500 m2
felett lévő rész után 160 Ft/m2

(2)

A telekadó mértéke a különleges gazdasági övezet 1. sz. körzetében, üzleti célt szolgáló
telek esetében – a 12. §-ban foglaltak kivételével – 166 Ft /m2.

12. § (1)10 A főtevékenységként ingatlanhasznosításával foglalkozó vállalkozó tulajdonában lévő, a
különleges gazdasági övezet 1. sz. körzetében található, üzleti célt szolgáló közművesítés
alatt álló, valamint közművesített telek után a telekadó mértéke 130 Ft/m2.
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módosította a 20/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (4), hatályos 2021. január 1-től

(2)

Az ingatlanhasznosítással kapcsolatos feltétel meglétét a cégjegyzék adataival kell
igazolni.

(3)

A közművesítés alatt álló állapotot a közmű létesítésének megkezdéséhez szükséges enapló megnyitásáról szóló igazolással kell bizonyítani.

(4)

A közművesítettség meglétét az érintett szolgáltatóktól származó dokumentumokkal
szükséges igazolni.

(5)

A közművesítés alatt álló telek esetén az (1) bekezdésben foglalt adómértékek a (3)
bekezdésben foglalt igazolások benyújtásának évében, valamint az azt követő évben
alkalmazhatóak.

13. §11

A telekadó mértéke a különleges gazdasági övezet 2. sz. körzetében:
a) 10.000 m2-ig 50 Ft/ m2
b) 10.000 m2 felett 500.000 Ft és a 10.000 m2 feletti rész után m2 -enként 30 Ft/ m2
Adókedvezmény, adómentesség

14. § (1) Mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ban foglaltakon túl
a) azon ingatlanok telekrésze, amelyeken lakóház, lakás vagy üdülő található 5.000
m2 teleknagyságig,
b) az a telek, amely olyan területrészen található, amelyen a hatályos építésügyi
jogszabályok alapján telekösszevonást és telekmegosztást követően sem építhető önálló
lakó- vagy üdülőépület.
(2)

Mentes a telekadó 50 %-a alól az 11. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó azon telek,
amelyen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától számítva 5 év
még nem telt el.

(3)

Nem vehető igénybe az (1) bekezdés szerinti mentesség valamint a (2) bekezdés szerinti
kedvezmény az üzleti célú telkek után fizetendő adóra.

(4)

Vállalkozás résztulajdonában lévő telek esetében a (3) bekezdés szerinti korlátozás csak
a vállalkozó tulajdoni hányadában lévő telekhányadra vonatkozik.

IV. fejezet
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adókötelezettség
15. § Adóköteles a különleges gazdasági övezet területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó alanya
16. § Az adó alanya a Htv-ben a helyi iparűzési adó vonatkozásában meghatározott adóalany.
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módosította a 20/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (5), hatályos 2021. január 1-től

Az adó alapja
17. § Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóalapját a Htv. előírásai szerint kell
megállapítani.
Az adó mértéke
18. § (1)

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1
%-a.

(2)12
Adómentesség
19. § Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek vagy amelynek a Htv. 39. §-ban, 39/A. §ban, 39./B. §-ban, vagy 39/D. §-ban foglaltak szerint számított vállalkozási szintű
adóalapja nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

V. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. § (1)

Ez a rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény
rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

dr. Szép Tibor s.k.
Pest Megye Önkormányzatának
jegyzője
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Szabó István s.k.
Pest Megye Közgyűlésének elnöke

hatályon kívül helyezte a 20/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. § (7), hatálytalan 2021. január 1-től

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet létrehozta a gödi különleges gazdasági övezetet. E jogszabály
2020. június 18-án hatályát vesztette, helyébe a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet lépett. Ez utóbbi
Korm. rendelet a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról 2020. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) felhatalmazása alapján került
elfogadásra. A Törvény 9. § alapján: ha a Kormány a 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelete alapján
különleges gazdasági övezetté jelölt ki területet, a Kormány az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott és a törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályba lépő rendeletével e törvény szerinti
különleges gazdasági övezetté nyilváníthatja a területet. Ebben az esetben a különleges gazdasági
övezetté kijelölést folyamatosnak kell tekinteni, e törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
A Htv. 1. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat közgyűlése jogosult arra, hogy rendeletével
a különleges gazdasági övezetként meghatározott területen a Htv. szerinti helyi adókat bevezesse.
A Törvény 18. §-a szerint: ha a települési önkormányzat
- valamely helyi adót bevezette, akkor a közgyűlés év közbeni adómegállapítása során nem
súlyosbíthatja az adóalanyok terheit;
- határozott időre szóló adómértéket alkotott, akkor a Htv. 7. § h) pontjában foglalt adómértékváltoztatási korlátozás a közgyűlést is köti;
- a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint adómentességet vagy adókedvezményt alkotott, akkor a Htv. 7.
§ j) pontja szerinti korlátozás a közgyűlést is köti.
- valamely helyi adót bevezette, akkor a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti települési
önkormányzat helyi adóról szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni mindaddig
- de legfeljebb a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésétől
számított 120 napig -, amíg a megyei önkormányzat rendeletében nem állapít meg helyi adóra
vonatkozó szabályokat.
A Törvény 14. §-a [amely a Htv. 8.§ (4) bekezdését állapítja meg] szerint az adóbevételt a megyei
önkormányzat rendeletében meghatározott módon a különleges gazdasági övezet szerinti megye
területén fekvő – különös tekintettel a beruházással közvetlenebbül érintett – települések területén
megvalósuló fejlesztések, a területen működő szervezetek és a települések működésének
támogatására, valamint a bevétel legfeljebb 3 %-ának erejéig a megyei önkormányzat e rendelet
szerinti feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhatja fel.”

Részletes indokolás
1 -2. §
A rendelettervezet hatálya a 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra. A 2. §
a rendelet egészére vonatkozó értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
3-5. §
Az építményadó kötelezettség, az adó alanya és alapja a Htv. rendelkezéseivel összhangban került
megállapításra.
6. §
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII. 1.)
önkormányzati rendelete a település közigazgatási területén 4 körzetben határoz meg különböző
adómértékeket, differenciálva egyes adóalanyok típusai szerint. A különleges gazdasági övezet
területe részben az I, II és a IV. körzet területét érinti. Göd Város Önkormányzatának hatályos
rendelete szerint a IV. számú övezetben valamennyi épület, épületrész esetében egységesen 300
Ft/m2, amelyet a megyei önkormányzat rendelete – mind a Htv. 6.§ a) pontja, mind a Törvény 18. § a szerint – év közben nem súlyosbíthat az adóalanyok terhére. Tekintettel továbbá arra, hogy a II.
körzetben a különleges gazdasági övezet területét érintő részén érdemi adókötelezettséget
keletkeztető ingatlan vizsgálatunk szerint nincs, ezért a II. körzet és a IV. körzet különleges gazdasági
övezetet tartalmazó területe e rendeletben 2. sz. körzetként kerül összevonásra.
Az I. körzet különleges gazdasági övezetet érintő területe a rendeletben a 1. sz. körzetként került
meghatározásra.
7. §
Adómentes a nem üzleti célú építmény. A reklámhordozóra vonatkozó rendelkezés Göd Város
Önkormányzatának hatályos rendelete szerint kerültek megállapításra.
8-10. §
A telekadó-kötelezettség, az adó alapja és alanya a Htv. rendelkezéseivel összhangban került
meghatározásra.
11-12. §
A 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint az övezet területén található
belterületi ingatlanokat külterületi ingatlanként kell nyilvántartásba venni. Tekintettel arra, hogy az
előterjesztés készítésének időpontjában a külterületbe vonásra irányuló eljárás folyamatban van, jogi
értelemben az övezet területén még léteznek belterületi telkek, amelyre vonatkozóan e szakasz
tartalmaz szabályozást. Mivel Göd Város Önkormányzatának hatályos rendelete speciális, kedvezőbb
rendelkezéseket állapít meg ingatlanhasznosításával foglalkozó vállalkozó tulajdonában lévő,
belterületi, üzleti célt szolgáló közművesítés alatt álló, valamint közművesített telkekre, ezért az év
közbeni súlyosbítási tilalom (ebben az esetben kedvezőbb adómérték eltörlésének tilalma) miatt ez a
speciális rendelkezés szerepel a rendelettervezetben. A külterületté nyilvánítási eljárás lezárulása
után e rendelkezések okafogyottá válnak a későbbiekben, mivel a különleges gazdasági övezet teljes
egésze külterületbe tartozik majd.

13. §
Az övezet külterületi telkeire vonatkozó adórendelkezés.
14. §
A különleges gazdasági övezetben relevanciával bíró adómentesség és adókedvezményre vonatkozó
rendelkezések Göd Város Önkormányzatának hatályos rendeletével tartalmilag megegyezően
kerülnek átvételre.
15-17. §
Az iparűzési adókötelezettség, az adó alapja és alanya a Htv. rendelkezéseivel összhangban került
meghatározásra.
18. §
A helyi iparűzési adó mértékének az adóalap 1 %-ában került meghatározásra valamennyi, az
övezetben már működő vagy az övezetben iparűzési tevékenységet végezni kívánó vállalkozás
részére.
19. §
Az adómentességre vonatkozó rendelkezés Göd Város Önkormányzatának hatályos rendeletével
megegyezően kerül átvételre.
20. §
Hatályba léptető rendelkezés.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a gödi különleges gazdasági övezet helyi adóiról szóló rendelethez
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján
a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Pest megye területén a különleges gazdasági övezet létrehozása lehetőséget ad arra, hogy a
folyamatban lévő, és különösen a tervezett, valamint újabb vállalatok és vállalkozások letelepítésével
megvalósuló beruházások esetében megvalósuljon a terület tudatos és integrált fejlesztése, azaz
olyan nemzetközi, európai szintű termelési központ jöjjön létre, amely Európában belül és azon kívül
is versenyképes, méghozzá egy olyan iparágban, ahol az állami szerepvállalás minden egyes
országban kiemelkedő.
További fontos szempont, hogy a COVID-19 járvány gazdaságra gyakorolt hatása új helyzet elé állított
minden érintettet. Közös érdekünk, hogy a korábban tervezett, és különösen a közép- és hosszú távú
célok szerint előkészített stratégiai projektek ütemezetten megvalósuljanak, az újabb beruházások
előkészítése gyors ütemben megtörténjen. Magyarország egésze és az egyes térségek fejlődését - a
járványveszély elmúltával - az fogja meghatározni, hogy a beruházások és fejlesztések milyen
időrendben és léptékben valósulnak meg, miközben a beruházásokhoz kapcsolódó kockázatok a
jelenlegi helyzetben szükségszerűen növekednek. A magyar gazdaság egészének, és a
munkahelyeknek a jövője függ attól, hogy gyors, határozott és hatásos intézkedések történjenek e
tekintetben.
A munkaalapú gazdaság alapja a vállalatok, vállalkozások terveinek, bizalmának megerősítése,
valamint a tervezést és kockázatvállalást segítő intézkedések meghozatala, aminek egyik lehetséges
eszköze a munkaadói adóterhek csökkentése, mégpedig olyan módon, ami közép- és hosszabb távon
is tervezhető az érintettek számára, beleértve a már jelenlévő és jövőben beruházó vállalatok,
vállalkozások széles körét is. A vállalkozások adóterheinek csökkentésével, több munkahelyet tudunk
megőrizni, a tervezett vagy folyamatban lévő beruházások megvalósítását segítjük, a későbbre
tervezett fejlesztések előrehozását támogatjuk, valamint új befektetések megvalósítását
ösztönözzük.
A rendelet azt kívánja elősegíteni, hogy a munkahelyek, munkalehetőségek száma stabil maradjon,
majd a krízishelyzet múltán a különleges gazdasági övezet képes legyen egy ipari, innovációs
pólustérség szerepét betölteni, ami a megyei önkormányzat átfogó célja, és amelynek megvalósítása
integrált fejlesztés keretében valósul meg. A helyi adóterhek csökkentése ennek egyik, de nem
egyelten eszköze.
Magyarország következetesen képviseli és valósítja meg a munkaalapú gazdaság és az innovációvezérelt növekedés programját, ami a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés, a társadalmi
összetartozás, valamint az erős helyi közösségek alapját képezi. Ez a program megteremtette a gyors
és dinamikus növekedés feltételeit, a termelékenység és az ipari, technológiai képességek erősítését.
A gazdasági környezet és a legfontosabb piacok dinamikus változása ma már új kihívások elé állítják a
nemzeti szintű, és regionális fejlesztést. A negyedik ipari forradalom, a digitális technológiák
térhódítása és a nemzetközi ellátási láncok működésével kapcsolatos kockázatok tovább erősítik a
versenyt, ugyanakkor lehetőséget teremtenek arra, hogy Európa gyors ütemben fejlődő keleti része,
s azon belül Magyarország termelési és ezzel szorosan összekapcsolódva, fejlesztési központja legyen
az ipari, technológiai ökoszisztémának. Nemzeti érdek a magas hozzáadott értéket teremtő, a
korszerű (ún. „fejlett”) ipari technológiákat alkalmazó, a munkavállalók számára is jelentős szakmai
fejlődést, méltányos munkavállalást biztosító ipari beruházások létrehozása, összhangban Pest
Megye Önkormányzata részéről elfogadott hatályos területfejlesztési koncepcióban foglaltakkal.

A rendelet ösztönzi a további stratégiai beruházásokat a hazai versenyképesség további erősítéséhez,
amelyek a jövőben kulcsjelentőséggel bírnak.
A bevezetett helyi adóból származó bevétel a megyei önkormányzat bevétele.
b) A rendelet környezeti és egészségi következményei
A rendeletnek nincsenek környezeti, egészségügyi következményei.
c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Törvény 18. §-a alapján: ha az adóalany előrehozott adót fizetett a különleges gazdasági övezet
fekvése szerinti települési önkormányzat számára, akkor a be nem számított előrehozott adót
visszaigényelheti a települési önkormányzat adóhatóságától az adózás rendjéről szóló törvény
túlfizetésre vonatkozó szabályai szerint, feltéve, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben a
nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm.
rendeletben biztosított visszaigénylési jogával nem élt.
A 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 4. § szerint a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti
települési önkormányzat illetékességi területén fennálló
a) állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről az e rendelet hatálybalépése
napját magában foglaló adóévről szóló adóbevallással egyidejűleg, de legkorábban 2020. szeptember
30-áig,
b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről 2020. szeptember 30-áig
kell adóbevallást benyújtani a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
Az adóalany az állandó iparűzési tevékenységről szóló bevallásban megállapított adó és az a Korm.
rendelet hatálybalépése napján tartó adóévében a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti
önkormányzati adóhatósághoz megfizetett adóelőleg pozitív különbözetét a bevallás benyújtásának
napjáig megfizeti, vagy - negatív különbözet esetén - a különbözetet ettől az időponttól kezdődően
jogosult az adózás rendjéről szóló törvény szerint visszaigényelni.
Az adóalany ideiglenes iparűzési adóról szóló bevallásban megállapított adót az adóbevallás
benyújtása napjáig fizeti meg a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti önkormányzati
adóhatósághoz.
d) A rendelet
következményei

megalkotásának

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

A Törvény 18. § alapján [amely a Htv. 42/G. § (1). bek d) pontját állapítja meg]: ha a települési
önkormányzat valamely helyi adót bevezette, akkor a különleges gazdasági övezet fekvése szerinti
települési önkormányzat helyi adóról szóló rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni
mindaddig - de legfeljebb a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet
hatálybalépésétől számított 120 napig -, amíg a megyei önkormányzat rendeletében nem állapít meg
helyi adóra vonatkozó szabályokat.
e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet megalkotása esetén az alkalmazása többlet személyi feltételt nem igényel, továbbá a
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak. A Törvény 15. § alapján [amely a Htv. 9.§ (2) - (4)
bekezdését állapítja meg] a megyei közgyűlés által megállapított adóval kapcsolatos adóhatósági
feladatokat az állami adóhatóság látja el. Az állami adó- és vámhatóság különleges gazdasági

övezettel kapcsolatos adóhatósági feladatai tekintetében - törvény eltérő rendelkezése hiányában az önkormányzati adóhatóságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A megyei önkormányzat
az állami adóhatóság megkeresését követő 5 napon belül visszautalja az állami adóhatóság által
meghatározott számlára az adózót véglegessé vált hatósági határozat alapján megillető visszatérítés
összegét.

1. melléklet Pest Megye Közgyűlésének 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez
1. sz. körzet:
Fóti út – a 2. sz. főút 047/5 és 059/4 hrsz.-ú szakaszának nyugati helyett keleti határvonala – a 059/4
helyett 060/3 és 060/5 hrsz.-ú közút déli határa és a 049/3 hrsz.-ú földrészlet délkeleti határa helyett
déli sarka között meghúzott egyenes határvonal (korábbi 060/4 hrsz.-ú út vonala) – 049/3 hrsz.-ú
földrészlet– 038 hrsz.-ú Nemeskéri-Kiss Miklós út által határolt területen belül a 294/2020. (VI. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott különleges
gazdasági övezet területe.
A Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott különleges gazdasági övezet 2. sz. körzete: a
különleges gazdasági övezet 1. sz. körzetébe nem sorolt területek.

