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24/2018. (II. 20.) Korm. rendelet
az egri Szent Antal Minorita templom és rendház
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a),
d) és f) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17.
pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, az 5. § tekintetében a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 9. és 11. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket,
amelyek az Eger közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti belterület 4972/1, 4972/2, 4973/1 és 4973/2 helyrajzi számú, természetben a
Dobó István tér 4. és 6. szám alatti ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból
telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított
ingatlanokon az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójára,
valamint az ehhez kapcsolódó környezetrendezésre irányuló beruházással (a
továbbiakban: Beruházás) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni
mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházás keretében vagy ahhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és
-csatlakozási munkák érdekében az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos
ingatlanokat érintik, valamint
b) a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben
koordinációs
feladatokat
ellátó
kormánymegbízottként
a
Heves
Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó
ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes
vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével - tizenöt nap.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági
eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg nyolc nap.
4. § A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése
nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
23/C. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre,
egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.
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6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
1. melléklet a 24/2018. (II. 20.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra
vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az 1-17. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési
eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez
szükségesek,
19. az 1-18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására
irányuló hatósági eljárások.
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