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12. számú HATÁROZAT 

 2021.január 28. 

a Bihar Megyei Tanács 2019.07.30-i, 103-as számú határozatának módosításáról, a Bihar megyei 

területi-közigazgatási egység létrehozásáról, mint központosított beszerzési egység, a termékek 

beszerzésére vonatkozó keretmegállapodások megszervezésére, lebonyolítására és odaítélési 

eljárására, valamint az oktatási programokra vonatkozó szolgáltatási keretmegállaposákhoz 

kapcsolódó, 2019-2021 közötti iskolai programok esetében, 99 olyan Bihar megyei területi-

közigazgatási egységnél, amelyek nem vállaltak felelősséget Románia iskolai programjának 

megszervezésére és lebonyolítására.  

 

 

 

Tekintve a 26/2021. 01.25. számon iktatott határozattervezetre a Bihar Megyei Tanács 103/2019.07.30. 

számú határozatának módosításáról, amely a Bihar megyei területi-közigazgatási egység létrehozásáról, 

mint központosított beszerzési egység, a termékek beszerzésére vonatkozó keretmegállapodások 

megszervezésére, lebonyolítására és odaítélési eljárására, valamint az oktatási programokra vonatkozó 

szolgáltatási keretmegállaposákhoz kapcsolódó, 2019-2021 közötti iskolai programok esetében, 99 

olyan Bihar megyei területi-közigazgatási egységnél, amelyek nem vállaltak felelősséget Románia 

iskolai programjának megszervezésére és lebonyolítására, elnevezésű tervezetet Ilie Gavril Bolojan úr, 

a Bihar Megyei Tanács elnöke indítványozott, és amihez hozzátartozik az 1827/2021.01.25. számú 

jóváhagyási jelentés, valamint a 2042/2021. 01.27. számú szakjelentés, amelyet a Gazdasági 

Főigazgatóság, Helyi tanácsok koordinálásával, a folyamatban levő programokkal, és támogatásokkal 

foglalkozó osztálya készített, 

Számon tartva a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi 

és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 2135/2021.01.28. számú jóváhagyási 

jelentését; a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 2171/2021.01.28. 

számú jóváhagyási jelentését; a Kulturális, felekezeti, oktatási és sportügyi bizottság, 2119/2021.01.28. 

számú jóváhagyási jelentését , amelyeket a következő jogszabályok alapján fogadtak el: a 182. szakasz 

(4) bekezdése, megfelelően az 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 136. szakaszának, amely a 

Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozik, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;  

A helyi tanácsok azon döntései, hogy nem vállaltak felelősséget a termékek beszerzésére 

vonatkozó szerződések/keretmegállapodások odaítélési eljárásainak megszervezéséért és 

lebonyolításáért, valamint a szolgáltatási szerződésekért/keretmegállapodásokért az I. számú 

mellékletben megnevezett oktatási intézkedésekről szóló határozatok végrehajtásához szükséges,  

Tekintve a Románia iskolai programjának gyakorlatba ültetésével foglalkozó megyei bizottság  

ülésének 6711/2019.07.17. számú jegyzőkönyvét, amelyet az 14552/2019.07.17. számmal iktattak be a 

Bihar Megyei Tanácsnál, 

A 640/2017. számú kormányhatározat 6. számú mellékletének 18. szakasza 3.bekezdése  a. 

pontja, I. Fejezet  1.6 pontja, II Fejezet 2.1 pontja alapján, kiegészítve és módosítva az 52/2019. számú 

kormányhatározat által, amely jóváhagyja, a Románia iskolai programját 2017-2023 közötti időszakra, 

valamint a költségvetés meghatározását ezen program végrehajtásához a 2017-2018-as tanévre, 

Figyelembe véve a következő előírásokat: 

- A 13/2017. számú kormányrendeletet jóváhagyó 55/2018. számú törvény 1. szakaszának 4. és 5. 

bekezdését, amely Románia részvételének elfogadásáról szól az Európai Unió Iskolai 

programjában, 



- A közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016 számú törvény 40. szakaszát, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173. 

szakasza (1) bekezdése f) betűjét, a 182. szakasz (1) és (2) bekezdését, a 196. szakasz (1) bekezdése a) 

betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel biztosított jogok alapján; 

 

 
      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1. szakasz. Módosul a Bihar Megyei Tanács 103.2019.07.30. számú határozatának I. SZAKASZA, 

amely a Bihar megyei területi-közigazgatási egység létrehozásáról, mint központosított beszerzési 

egység, a termékek beszerzésére vonatkozó keretmegállapodások megszervezésére, lebonyolítására és 

odaítélési eljárására, valamint az oktatási programokra vonatkozó szolgáltatási keretmegállaposákhoz 

kapcsolódó, 2019-2021 közötti iskolai programok esetében, 99 olyan Bihar megyei területi-

közigazgatási egységnél, amelyek nem vállaltak felelősséget Románia iskolai programjának 

megszervezésére és lebonyolítására vonatkozik, a következő tartalommal: 

Megalakul a Bihar megyei területi-közigazgatási egység, mint központosított beszerzési egység, a 

termékek beszerzésére vonatkozó keretmegállapodások megszervezésére, lebonyolítására és odaítélési 

eljárására, valamint az oktatási programokra vonatkozó szolgáltatási keretmegállaposákhoz kapcsolódó, 

2019-2021 közötti iskolai programok esetében, 101 Bihar megyei területi-közigazgatási egységnél, 

amelyeket jelen határozat mellékletében neveznek meg, annak szerves részeként, megjelölve azokat a 

területi-közigazgatási egységeket, amelyek nem vállaltak felelősséget a termékek beszerzésére 

vonatkozó keretmegállapodások megszervezésére, lebonyolítására és odaítélési eljárására, valamint az 

oktatási programokra vonatkozó szolgáltatási keretmegállapodásokhoz kapcsolódó, Románia iskoláinak 

programja a 2019-2021 közötti időszakra. 

 

2. szakasz.  A Bihar Megyei Tanács 103./2019.07.30. számú határozatának többi előírásai változatlanok 

maradnak. 

 

3. szakasz. Jelen határozat végrehajtásával a Gazdasági Főigazgatóságot bízza meg a Helyi tanácsok 

koordinálásával, a folyamatban levő programokkal, és támogatásokkal foglalkozó osztályának, a 

Közbeszerzési Osztály, és a Pénzügyi és Számviteli Iroda közreműködésével.  

 

Art.4. Jelen határozatot a Tanácsosokkal való kapcsolattartásért felelős osztály közreműködésével a 

következőkkel közlik: 

- Bihar megyei Prefektúra;  

- Bihar Megyei Tanács elnöke; 

- Tanácsosokkal való kapcsolattartásért felelős osztály; 

- Helyi tanácsok koordinálásával, a folyamatban levő programokkal, és támogatásokkal 

foglalkozó osztály; 

- Közbeszerzési Osztály;  

- Pénzügyi és Számviteli Iroda. 
 
 

ELNÖK                                                                    Ellenjegyzi 

 Ilie Gavril Bolojan                                          A MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                          Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 



 

 

12/2021.01.28.  

Jelen határozatot 33 ”igen” szavazattal, 0 ellenszavazattal,0 tartózkodással fogadták el. A Megyei 

Tanács mindegyik tagja szavazott, ily módon teljesültek a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó 

törvényes előírások.  

 


