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Ügyintéző szervezeti 

egység: 

Hatósági Főosztály 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya 

Iktatószám: HE-02/EOV/00154-5/2019 

ÉTDR azonosító: 201900004082 

ÉTDR iratazonosító: IR-000032317/2019 

Műemléki törzsszám:   M 1940; 
  MJT 8702; 
  MK 1942; MK 2009 

Régészeti azonosító: 44572; 89777 

Ügyintéző: Szőnyi Judit 

Telefonszám: +36(36) 482-915 

 

Tárgy: 3300 Eger, Dobó tér 4., 4972/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Minorita templom és rendház külső-, belső 

felújítása és környezetrendezése I. ütem: tetőszerkezet és héjazat felújítása örökségvédelmi 

engedélyezési ügyében hozott döntés – hirdetményi közlés 
 
 

HIRDETMÉNY 
 

A 24/2018 (II. 20.) az egri Szent Antal Minorita templom és rendház rekonstrukciójával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

(továbbiakban Kiem.) szóló Kormány rendelet szabályait alkalmazva az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §-ban foglaltaknak megfelelően építési 

engedélyezési eljárásban hozott döntésemről értesítem az ügyfeleket: 

 

Az ügy tárgya:  3300 Eger, Dobó tér 4., 4972/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Minorita templom és 

rendház külső-, belső felújítása és környezetrendezése I. ütem: tetőszerkezet és 

héjazat felújítása 

Az eljáró hatóság:  Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztálya - 3300 Eger, Szarvas tér 1. 

A döntés iktatási száma: HE-02/EOV/00154/2019 

Kérelmező neve:  Konventuális Ferences Minorita Rend (3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 3.) 

Eljáró ügyintéző:  Szőnyi Judit 

Elérhetősége:   +3636482915 szonyi.judit@heves.gov.hu  

Kifüggesztés napja:  2018. 12. 24. 

Levétel napja:   2018. 12. 29. 
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Rendelkező rész kivonata: 

 

A Konventuális Ferences Minorita Rend (3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 3.) által benyújtott a 3300 

Eger, Dobó tér 4., 4972/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület (műemléki törzsszám: 1940) I. ütem felújítására 

vonatkozó örökségvédelmi engedélyezési eljárásban meghoztam az alábbi függő hatályú döntésemet. 

 

Jelen határozathoz akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2019. február 05. napjáig az ügy érdemében 

nem hozok döntést, vagy az eljárást nem szüntetem meg.  

 

A tárgyi ügyben 2019. év február hó 04. napján 10
00

 órakor a 3300 Eger, Dobó tér 4., 4972/1 hrsz.-ú 

ingatlanon helyszíni szemle tartását rendelem el. 

 

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy akkor jogosult az általa 2019. január 21. napján benyújtott 

kérelmében megjelölt kivitelezési jog gyakorlására, amikor jelen döntésem véglegessé válik. Erről külön 

értesítést küldök, így a jelen döntés véglegessé válásának ténye azon értesítésemmel igazolható. 

 

Értesítésemben intézkedem, hogy a Konventuális Ferences Minorita Rend (3525 Miskolc, Kelemen 

Didák u. 3.) részére a jogszabályban meghatározott 10.000 Ft. megfizetésre kerüljön. A függő hatályú 

döntésem véglegessé válásának esetén a kérelmezett jog, azaz a 3300 Eger, Dobó tér 4., 4972/1 hrsz.-

ú ingatlanon lévő Minorita templom és rendház külső-, belső felújítása és környezetrendezése I. ütem: 

tetőszerkezet és héjazat felújítása (műemléki törzsszám: 1940) elvégezhető. 

 

A függő hatályú döntésre az örökségvédelmi engedélyre vonatkozó előírások is vonatkoznak, ezért a 

határozat végrehajthatóvá válásától számított egy év után hatályát veszti, kivéve, ha az engedélyezett 

tevékenységet megkezdték, és két éven belül a munkák befejezését bejelentették. 

 

Jelen határozatom ellen a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett közigazgatási 

jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával, amennyiben 

2019. február 05. napjáig az ügy érdemében nem döntöttem és az eljárást nem szüntettem meg. A 

keresetlevelet 2019. február 05-ig, amennyiben pedig jelen határozatomat ezen időpontot követően vette 

kézhez, akkor a kézhezvétel napjától számított harminc napon belül az elsőfokú közigazgatási 

határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a 

halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 

9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az 

elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

A függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásban vizsgálni kell, 

hogy a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei fennállnak – e. 

 

Indokolás kivonata: 

 

A Konventuális Ferences Minorita Rend (3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 3.) által benyújtott a 3300 

Eger, Dobó tér 4. sz., 4972/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület (műemléki törzsszám: 1983) I. ütem 

felújítására vonatkozó örökségvédelmi engedélykérelem tárgyában eljárás indult hatóságomnál. 
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Az Ákr. 43.§ alapján a kérelemre indult eljárásban, a hatóság nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz, melyben rendelkezik arról, hogy a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti, amennyiben a 

kérelem beérkezését követően 15 nap elteltével a hatóság az ügy érdemében nem döntött, és az eljárást 

sem szüntette meg, valamint gondoskodik a hatóság az eljárás lefolytatásáért fizetendő illeték vagy díj 

megfizetéséről. 

 

A határozat hatályára vonatkozóan az R. 56.§ (5) bekezdésére hivatkozva adtam tájékoztatást. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint függő hatályú határozatot hoztam.  

A függő hatályú döntés meghozatalakor a kérelem érdemi vizsgálatára nem került sor. 

 

A döntést a hivatkozott jogszabályhelyek valamint az Ákr. 43. §-a, 80.§ (1) bekezdése és 81.§ (1) 

bekezdése alapján hoztam meg.  

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az I. számú 

melléklet 10. pontja határozza meg. 

 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (3) bekezdés e) pontja, 

37. §, 39. §, 50. § és az Eüsztv. 9. §-a alapján adtam. 

 
Eger, 2019. január 24. 
 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 
Juhász Péter 

osztályvezető 

Értesültek: 
 

1. HMKH Egri Járási Hivatala    3300 Eger, Szarvas tér 1. 

2. ÉTDR 

3. nyilvántartás 

4. irattár 
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