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148. számú RENDELET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2021. 03.22. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

Tekintette  Bihar megye főjegyzőjének, 2021. 03.22-i, 6752-es számú szakjelentésére, 

Figyelembe véve a 349/2020. számú kormányhatározatot, a veszélyhelyzet kihirdetésére 

vonatkozóan, valamint az ennek időtartama alatt alkalmazandó intézkedéseket, a COVID-19 járvány 

terjedésének megelőzésére és következményeinek leküzdésére; a 476/2020. számú kormányhatározatot, 

amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát, és azon intézkedések időtartamát, 

amelyek a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkoznak,  a 668/ 

2020.08.14. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet 

időtartamát 2020. augusztus 16-tól kezdődően, valamint meghatározza a COVID-19 járvány megelőzésére 

és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket, ennek időtartama alatt, a 856/ 2020.10.14. 

számú kormányhatározatot, amely a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szól Románia területén 2020 

október 15-től kezdődően, valamint meghatározza, azon intézkedéseket, amelyeket ennek időtartama alatt 

alkalmaznak a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére, a 967/ 2020. 11.12. 

számú kormányhatározatot , amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát 2020. 

november 14-től kezdődően, valamint ennek időtartamára meghatározza a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket,  az 1065/ 2020 december 11. 

számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát, 2020. 

december 14-től kezdődően, valamint megállapítja, azokat az intézkedéseket, amelyeket a Covid-19 

járvány megelőzésére és hatásainak leküzdésére vonatkoznak, a 3/ 2021.01.12. számú kormányhatározatot, 

amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát 2021. január 13-tól kezdődően, 

valamint meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és 

következményeinek leküzdésére alkalmaznak, ennek időtartama alatt, a 35/2021.02.10. számú 

kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021. február 

12-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek időtartama alatt, a 293/2021. számú 

kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021. március 

14-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek időtartama alatt, 
 
Megállapítva a COVID-19 járvány által gerjesztett kivételes körülményeket és ezek alakulását 

Románia területén, szükségessé vált a védekezési szabályok és a biztonságos fizikai távolságtartás betartása,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Közigazgatási Kódexre vonatkozó, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 179. szakasza 

(2). bekezdése a )  pontjának alapján,  

 

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 



1. szakasz. Összehívja a Bihar Megyei Tanács soros gyűlését, 2021. március 30-ra, 15 órától a 

nagy gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   
 
 

1. Határozattervezet egy megyei tanácsosi mandátum megszűnésének és megüresedésének 

megállapításáról. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2.  Határozattervezet a Bihar megyei helyi választott személyek igazolványára vonatkozó mintájának 

megállapítására.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar Megyei Kulturális 

Központ vezetőtanácsába.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács jóváhagyásáról,annak érdekében, hogy a Bihar megyei 

Gheorghe Șincai –Nagyvárad kezeléséből véglegesen kikerüljenek azon közös kulturális javak, 

amelyek 19.263 könyvtári egységet-könyvet jelentenek, és ezeket véglegesen átadják adomány 

formájában a Váradszentmártoni Polgármesteri Hivatalnak.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet  helyszínrajzi tervek jóváhagyásáról, a Bihar megye köztulajdonában levő 55091-

es, 55097-es és 55098-as kataszteri számmal azonosított épületek leválasztására vonatkozóan, 

amelyeknek telekkönyvi száma, 55091, 55097, 55098 Illye településen, valamint a  13.971 

négyzetméteres összterületű terület átadása az 55091., 55097., és 55098-es telekkönyvi számon, a 

járdákhoz kapcsolódva, melyek Illye és Erdőgyarak utcáin találhatóak, keresztezve a 709E számú 

megyei utat Illye-Erdőgyarak között, Illye község köztulajdonába.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet, hogy Bihar megye magántulajdonából a Bihar megyei Körösvidéki Múzeum- 

Nagyvárad ingyenes használatába kerüljenek egyes ingóságok-leltári tárgyak. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet Bihar megye- Bihar Megyei Tanács magántulajdonában lévő bizonyos javak 

igénybe vételéről és ingyenes átadásáról más közintézménynek/közhatóságnak.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes Megyei 

Jogú Város, Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város területi-közigazgatási 

egysége, és a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalat Rt. közötti  társulásról, bizonyos helyi 

közszolgáltatások biztosítása érdekében.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes Megyei 

Jogú Város, Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város közigazgatási-területi 

egység közötti társulásról hulladékgyűjtő központok építésének érdekében.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 5590/2021.03.09. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 144/2020.10.29. számú határozata ellen.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 5532/2021.03.09. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 226/2020.12.15. számú határozata ellen.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a vezetőtanács jellegének, és a jelölt profiljának jóváhagyásáról a Nagyváradi 

Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat  vezetőtanácsi tagjainak kijelölésére.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a „A 792A számú megyei út, Váradles-Arad megye határáig közötti útszakaszon 

lévő hidak főjavítása és helyreállítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

aktualizálásáról.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 163/2020.10.29. számú határozatának módosításáról, 

amely a Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjainak név szerinti kijelölésének jóváhagyásáról szól 

a 2020-2024 közötti mandátumban.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Tájékoztatás a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság 2021-re vonatkozó éves stratégiai 

tervéről.  

 

16. Tájékoztatás a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2020-as tevékenysége hatékonyságáról szóló 

éves jelentéséről. 

 

17. Jelentés a Bihar Megyei Tanács 2020-ban elfogadott határozatainak végrehajtásáról.  

 

18. A Bihar Megyei Tanács elnökének 2020-re vonatkozó beszámolója. 

 

19. Különfélék 

 

 

 



2.szakasz. A napirendtervezetben szereplő anyagok  megjelennek a Bihar Megyei Tanács hivatalos 

honlapján, és ezeket elemzi, megvitatja és láttamozza, a Bihar Megyei Tanács valamennyi 

szakbizottsága.  

 

3.szakasz. Jelen rendeletet a nyilvánosság tudomására hozzák a sajtón keresztül, és közzéteszik a 

Bihar Megyei Tanács honlapján is. 

 

4.szakasz. A határozattervezetekre vonatkozó módosításokat írásban kell elkészíteni, és a megye 

főjegyzőjéhez kell benyújtani, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának időpontjáig. 

 

5.szakasz. Bihar megye főjegyzője biztosítja a szükséges intézkedéseket az ülés előkészítéséhez és 

jó körülmények közötti lebonyolításához. 

 

 

 

 

 

       ELNÖK                                                                                    Ellenjegyzi 

Ilie-Gavril Bolojan                                                       BIHAR MEGYE FŐJEGYZŐJE 

                                                                                               Mărioara Carmen Soltănel 
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123. számú Rendelettervezet 

2021.03.22. 

A Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

 

           Tekintette  Bihar megye főjegyzőjének, 2021. 03.22-i, 6752-es számú szakjelentésére, 

Figyelembe véve a 349/2020. számú kormányhatározatot, a veszélyhelyzet kihirdetésére 

vonatkozóan, valamint az ennek időtartama alatt alkalmazandó intézkedéseket, a COVID-19 járvány 

terjedésének megelőzésére és következményeinek leküzdésére; a 476/2020. számú kormányhatározatot, 

amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát, és azon intézkedések időtartamát, 

amelyek a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkoznak,  a 668/ 

2020.08.14. számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet 

időtartamát 2020. augusztus 16-tól kezdődően, valamint meghatározza a COVID-19 járvány megelőzésére 

és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket, ennek időtartama alatt, a 856/ 2020.10.14. 

számú kormányhatározatot, amely a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szól Románia területén 2020 

október 15-től kezdődően, valamint meghatározza, azon intézkedéseket, amelyeket ennek időtartama alatt 

alkalmaznak a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére, a 967/ 2020. 11.12. 

számú kormányhatározatot , amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát 2020. 



november 14-től kezdődően, valamint ennek időtartamára meghatározza a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket,  az 1065/ 2020 december 11. 

számú kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát, 2020. 

december 14-től kezdődően, valamint megállapítja, azokat az intézkedéseket, amelyeket a Covid-19 

járvány megelőzésére és hatásainak leküzdésére vonatkoznak, a 3/ 2021.01.12. számú kormányhatározatot, 

amely Románia területén meghosszabbítja a veszélyhelyzet időtartamát 2021. január 13-tól kezdődően, 

valamint meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és 

következményeinek leküzdésére alkalmaznak, ennek időtartama alatt, a 35/2021.02.10. számú 

kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021. február 

12-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek időtartama alatt, a 293/2021. számú 

kormányhatározatot, amely Románia területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021. március 

14-től kezdődően, valamint megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány 

megelőzésére és következményeinek leküzdésére alkalmaznak ennek időtartama alatt, 
 
Megállapítva a COVID-19 járvány által gerjesztett kivételes körülményeket és ezek alakulását 

Románia területén, szükségessé vált a védekezési szabályok és a biztonságos fizikai távolságtartás betartása,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A Közigazgatási Kódexre vonatkozó, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 179. szakasza 

(2). bekezdése a )  pontjának alapján,  

 

 

A BIHAR MEGYEI TANÁCS ELNÖKE, 

ELRENDELI: 

 

1.szakasz. Összehívja a Bihar Megyei Tanács soros gyűlését, 2021. március 30-ra, 15 órától a nagy 

gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel: 
 
 

1. Határozattervezet egy megyei tanácsosi mandátum megszűnésének és megüresedésének 

megállapításáról. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2.  Határozattervezet a Bihar megyei helyi választott személyek igazolványára vonatkozó mintájának 

megállapítására.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar Megyei Kulturális 

Központ vezetőtanácsába.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács jóváhagyásáról,annak érdekében, hogy a Bihar megyei 

Gheorghe Șincai –Nagyvárad kezeléséből véglegesen kikerüljenek azon közös kulturális javak, 

amelyek 19.263 könyvtári egységet-könyvet jelentenek, és ezeket véglegesen átadják adomány 

formájában a Váradszentmártoni Polgármesteri Hivatalnak.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



5. Határozattervezet  helyszínrajzi tervek jóváhagyásáról, a Bihar megye köztulajdonában levő 55091-

es, 55097-es és 55098-as kataszteri számmal azonosított épületek leválasztására vonatkozóan, 

amelyeknek telekkönyvi száma, 55091, 55097, 55098 Illye településen, valamint a  13.971 

négyzetméteres összterületű terület átadása az 55091., 55097., és 55098-es telekkönyvi számon, a 

járdákhoz kapcsolódva, melyek Illye és Erdőgyarak utcáin találhatóak, keresztezve a 709E számú 

megyei utat Illye-Erdőgyarak között, Illye község köztulajdonába.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet, hogy Bihar megye magántulajdonából a Bihar megyei Körösvidéki Múzeum- 

Nagyvárad ingyenes használatába kerüljenek egyes ingóságok-leltári tárgyak. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet Bihar megye- Bihar Megyei Tanács magántulajdonában lévő bizonyos javak 

igénybe vételéről és ingyenes átadásáról más közintézménynek/közhatóságnak.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes Megyei 

Jogú Város, Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város területi-közigazgatási 

egysége, és a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalat Rt. közötti  társulásról, bizonyos helyi 

közszolgáltatások biztosítása érdekében.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes Megyei 

Jogú Város, Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város közigazgatási-területi 

egység közötti társulásról hulladékgyűjtő központok építésének érdekében.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 5590/2021.03.09. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 144/2020.10.29. számú határozata ellen.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 5532/2021.03.09. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 226/2020.12.15. számú határozata ellen.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a vezetőtanács jellegének, és a jelölt profiljának jóváhagyásáról a Nagyváradi 

Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat  vezetőtanácsi tagjainak kijelölésére.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



13. Határozattervezet a „A 792A számú megyei út, Váradles-Arad megye határáig közötti útszakaszon 

lévő hidak főjavítása és helyreállítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

aktualizálásáról.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 163/2020.10.29. számú határozatának módosításáról, 

amely a Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjainak név szerinti kijelölésének jóváhagyásáról szól 

a 2020-2024 közötti mandátumban.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Tájékoztatás a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság 2021-re vonatkozó éves stratégiai 

tervéről.  

 

16. Tájékoztatás a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2020-as tevékenysége hatékonyságáról szóló 

éves jelentéséről. 

 

17. Jelentés a Bihar Megyei Tanács 2020-ban elfogadott határozatainak végrehajtásáról.  

 

18. A Bihar Megyei Tanács elnökének 2020-re vonatkozó beszámolója. 

 

19. Különfélék 

 

 

 

2.szakasz. A napirendtervezetben szereplő anyagok  megjelennek a Bihar Megyei Tanács hivatalos 

honlapján, és ezeket elemzi, megvitatja és láttamozza, a Bihar Megyei Tanács valamennyi 

szakbizottsága.  

 

3.szakasz. Jelen rendeletet a nyilvánosság tudomására hozzák a sajtón keresztül, és közzéteszik a 

Bihar Megyei Tanács honlapján is. 

 

4.szakasz. A határozattervezetekre vonatkozó módosításokat írásban kell elkészíteni, és a megye 

főjegyzőjéhez kell benyújtani, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának időpontjáig. 

 

5.szakasz. Bihar megye főjegyzője biztosítja a szükséges intézkedéseket az ülés előkészítéséhez és 

jó körülmények közötti lebonyolításához. 

 

 

 

 

 

       ELNÖK                                                                                    Ellenjegyzi 

Ilie-Gavril Bolojan                                                       BIHAR MEGYE FŐJEGYZŐJE 

                                                                                               Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

BIHAR MEGYE – BIHAR MEGYEI TANÁCS 



Bihar megye főjegyzője 

6752/ 2021.03.23. 

 

 

SZAKJELENTÉS 

a Bihar Megyei Tanács 2021. március 30-án tartandó soros ülésének tervezett napirendi pontjairól    

 

 

 

  Alulírott Soltănel Mărioara Carmen, Bihar megye főjegyzője, a Közigazgatási Törvénykönyvre 

vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 135 szakaszának (1) bekezdése, összehangolva a 182 

szakasz (4) bekezdésével , jelen dokumentummal jóváhagyásra terjesztem elő, a Bihar Megyei Tanács, 2021. 

március 30-án, 15 órától tartandó soros ülés napirendi pontjainak tervezetét, amint következik:  

 

 

1.Határozattervezet egy megyei tanácsosi mandátum megszűnésének és megüresedésének megállapításáról. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a Bihar megyei helyi választott személyek igazolványára vonatkozó mintájának 

megállapítására.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar Megyei Kulturális Központ 

vezetőtanácsába.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács jóváhagyásáról,annak érdekében, hogy a Bihar megyei Gheorghe 

Șincai –Nagyvárad kezeléséből véglegesen kikerüljenek azon közös kulturális javak, amelyek 19.263 könyvtári 

egységet-könyvet jelentenek, és ezeket véglegesen átadják adomány formájában a Váradszentmártoni 

Polgármesteri Hivatalnak.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5.Határozattervezet  helyszínrajzi tervek jóváhagyásáról, a Bihar megye köztulajdonában levő 55091-es, 55097-

es és 55098-as kataszteri számmal azonosított épületek leválasztására vonatkozóan, amelyeknek telekkönyvi 

száma, 55091, 55097, 55098 Illye településen, valamint a  13.971 négyzetméteres összterületű terület átadása 

az 55091., 55097., és 55098-es telekkönyvi számon, a járdákhoz kapcsolódva, melyek Illye és Erdőgyarak utcáin 

találhatóak, keresztezve a 709E számú megyei utat Illye-Erdőgyarak között, Illye község köztulajdonába.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet, hogy Bihar megye magántulajdonából a Bihar megyei Körösvidéki Múzeum- Nagyvárad 

ingyenes használatába kerüljenek egyes ingóságok-leltári tárgyak. 

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7.Határozattervezet Bihar megye- Bihar Megyei Tanács magántulajdonában lévő bizonyos javak igénybe 

vételéről és ingyenes átadásáról más közintézménynek/közhatóságnak.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8.Határozattervezet Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes Megyei Jogú Város, 

Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város területi-közigazgatási egysége, és a Nagyváradi 

Közterület-fenntartó Vállalat Rt. közötti  társulásról, bizonyos helyi közszolgáltatások biztosítása érdekében.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9.Határozattervezet a Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes Megyei Jogú Város, 

Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység közötti társulásról 

hulladékgyűjtő központok építésének érdekében.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 5590/2021.03.09. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 144/2020.10.29. számú határozata ellen.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 5532/2021.03.09. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 226/2020.12.15. számú határozata ellen.   

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12.Határozattervezet a vezetőtanács jellegének, és a jelölt profiljának jóváhagyásáról a Nagyváradi Repülőtér 

Önálló Ügyvitelű Vállalat  vezetőtanácsi tagjainak kijelölésére.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13.Határozattervezet a „A 792A számú megyei út, Váradles-Arad megye határáig közötti útszakaszon lévő 

hidak főjavítása és helyreállítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 163/2020.10.29. számú határozatának módosításáról, amely a 

Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjainak név szerinti kijelölésének jóváhagyásáról szól a 2020-2024 közötti 

mandátumban.  

- Indítványozó: Ilie - Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke 

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 



 

15.Tájékoztatás a Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság 2021-re vonatkozó éves stratégiai tervéről.  

 

16.Tájékoztatás a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2020-as tevékenysége hatékonyságáról szóló éves 

jelentéséről. 

 

17.Jelentés a Bihar Megyei Tanács 2020-ban elfogadott határozatainak végrehajtásáról.  

 

18.A Bihar Megyei Tanács elnökének 2020-re vonatkozó beszámolója. 

 

19.Különfélék 

 

 

 

Azon határozattervezetek, amelyeket belefoglaltak a napirendi tervezetbe, megfelelnek a 136 szakasz 8. bekezdése 

a), b) és d) pontjainak. A c) pontnak való megfelelésről majd a szakbizottságok döntenek 2021. január 28-án 

tartandó ülésükön. 

 A napirend tervezetébe bekerült anyagok elérhetőek lesznek a Bihar Megyei Tanács hivatalos honlapján. 

 Az esetleges módosításokat a határozattervezetekhez írásban kell elkészíteni és eljuttatni a megye 

főjegyzőjéhez, legkésőbb a szakbizottsági ülések megtartásának időpontjáig. 

 Jelen okirat a 2021. március 30-án tartandó Bihar Megyei Tanács soros ülésének összehívó 

dokumentumának csatolmánya. 

 

MEGYEI FŐJEGYZŐ 

Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


