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GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL
Iktatószám: GY-02B/ÉP/2004-13/2019.

Tárgy: Hirdetményezés a BMSK Beruházási,

Ügyintéző: Horváth-Petraskó Réka

Műszaki

Telefon: (96) 795-197

Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei

E-mail: horvath-petrasko.reka@gyor.gov.hu

út 1-3.) kérelmére indult, 9024 Győr, Baross

ÉTDR azonosító: 201900028883

Gábor u. 59-51. szám alatti, 4016 helyrajzi számú

ÉTDR iratazonosító: IR-000241591/2019

ingatlanon a Győri Gárdonyi Géza Általános
Iskola

Fejlesztési,

átalakítására,

Sportüzemeltetési

tetőtér

és

beépítéssel

történő bővítésére kiadott építési engedély
hatályának
eljárásban

meghosszabbítására
(nemzetgazdasági

vonatkozó
szempontból

kiemelt beruházás)

HIRDETMÉNY
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése és az általános közigazgatási
rendtartásról szóló (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény útján
értesíti az ügyfeleket, hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kérelmére indult, 9024 Győr, Baross Gábor u.
59-51. szám alatti, 4016 helyrajzi számú ingatlanon a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
átalakítására, tetőtér beépítéssel történő bővítésére kiadott építési engedély hatályának
meghosszabbítására vonatkozó eljárásban jóváhagyó határozatot hozott, mely a Hivatalnál
megtekinthető.
Jelen döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Győri Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címezve (9021 Győr, Árpád út 2.) a kézhezvételt
követő naptól számított tizenöt napon belül lehet a Hivatalhoz (9028 Győr, Tatai út 3. „D” épület)
benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a jelen határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. A
keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjeszthető.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is
előterjesztheti.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási perben
tárgyi illetékfeljegyzési jog érvényesül, amely folytán az illetéket előzetesen nem kell megfizetni, annak
viseléséről a bíróság dönt.

Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
9028 Győr, Tatai út 3. „D“ épület, földszint - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795 - 938
9400 Sopron, Kolostor utca 13. - Telefon: +36 (99) 508 - 830 - Fax: +36 (99) 508 - 829
E-mail: epites.gyor@gyor.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt
a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
– a kifüggesztés napja: 2019. június 12.
– eljáró hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal, mint első fokú
kiemelt építésügyi hatóság
– ügyiratszám: GY-02B/ÉP/2004/2019.
– az ügy tárgya: a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) kérelmére indult, 9024 Győr, Baross Gábor u. 59-51. szám
alatti, 4016 helyrajzi számú ingatlanon a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola átalakítására,
tetőtér beépítéssel történő bővítésére kiadott építési engedély hatályának meghosszabbítására
vonatkozó eljárás (nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás)
– az ügyintéző neve: Horváth-Petraskó Réka
– elérhetősége: telefon: (96) 795-197
cím: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala, 9028 Győr, Tatai út 3. „D”
épület, földszint
– ügyfélfogadási idő: hétfő, csütörtök: 9-15 óráig, szerda 12-15 óráig, kedd, péntek 8-11 óráig
Az ügyiratba való betekintés időpontját kérjük szíveskedjék telefonon előre egyeztetni.
Győr, 2019. június 11.
dr. Németh Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Horváth-Petraskó Réka
építésügyi-építéshatósági ügyintéző
Kihelyezés: 2019. június 12.
Levétel: 2019. június 18.
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