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Kormányrendeletek

A Kormány 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelete
a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre
irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Győr 10622/9 helyrajzi számú
ingatlanon megvalósuló, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális
fejlesztésekre irányuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Beruházás építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
Az 1. § (1) bekezdésében foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási
hatósági ügyek:
1.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.
természetvédelmi hatósági eljárások,
3.
általános építésügyi hatósági eljárások,
4.
területrendezési hatósági eljárások,
5.
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
6.
vízügyi hatósági eljárások,
7.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
8.
katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
9.
útügyi hatósági eljárások,
10.
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11.
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12.
hírközlési hatósági eljárások,
13.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14.
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15.
földmérési hatósági eljárások,
16.
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18.
erdővédelmi hatósági eljárások,
19.
közegészségügyi hatósági eljárások,
20.
az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1145/2016. (III. 24.) Korm. határozata
a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekről
A Kormány a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál sikeres megvalósítása érdekében
1. egyetért azzal, hogy
a)
a Magyar Állam 1/1 tulajdoni hányadát képező, a 10622/9 helyrajzi számú, természetben a 9026 Győr,
Egyetem tér 1. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezéséhez szükséges, a későbbiek során is hatékonyan hasznosítható infrastrukturális beruházások és
fejlesztések valósuljanak meg összesen 9 271 000 ezer forint összegben,
b)
a beruházások és fejlesztések építtetője a Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), a beruházás
építési műszaki ellenőre pedig a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen,
c)
az infrastrukturális fejlesztések eredményeként létrejövő felépítmények az Egyetem vagyonkezelésébe
kerüljenek, a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált követően felsőoktatási kollégiumi elhelyezés
és egyéb utóhasznosítás céljából akként, hogy – további értéknövelő beruházások Magyar Állam általi
megfizetésének igénye nélkül – az Egyetem köteles a létesítmények üzemeltetésére, karbantartására;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a XIV. Nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő, az 1. pont a) pont szerinti infrastrukturális fejlesztésekhez
2016. évben szükséges 6 180 667 ezer forint összegű forrásnak a Magyarország 2016. évi központi költségvetése
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében történő biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy gondoskodjon a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezésével összefüggő, az 1. pont a) alpont szerinti infrastrukturális fejlesztésekhez a 2017. évben szükséges
további 3 090 333 ezer forint összegű önerő biztosításáról;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátása érdekében kössön
támogatási szerződést az Egyetemmel elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva előzetes jóváhagyását adja a nemzeti fejlesztési miniszter számára az ötmilliárd forintot
meghaladó értékű, többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötéséhez, másrészt pedig – az Áht. 36. §
(4b) bekezdése alapján – felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a 2017. évi részösszeg tekintetében.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

