
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

97.számú RENDELET 

2021. 02. 17. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

Figyelembe véve Bihar megye főjegyzőjének, 2021. 02.17-i, 3873-as számú szakjelentését, 

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 

 

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. február 24-re, 15 órától a nagy 

gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

 

1. Határozattervezet a területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról, a helyi 

költségvetések kiegyenlítéséhez, az ÁFA-ból elkülönített összegnek, valamint a 2021-es helyi 



költségvetések kiegyenlítésére fordítandó jövedelemadó 14 %-nak megfelelő résznek, és a 

2022-2024-re vonatkozó becslésekhez kapcsolódó  20 %-os kvótának, és a teljes megyében 

begyűjtött adók mértékének csökkenése miatt visszatartott összegekre vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet Bihar megye- Bihar Megyei Tanácsa és a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 

közötti haszonkölcsönszerződés megkötéséről a „Tiszta megyéért” elnevezésű együttműködési 

megállapodás végrehajtása érdekében.  

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az elővásárlási jogról való lemondásról egy egészségügyi rendeltetésű 

helyiségről, ami az 1. Műhelyt jelenti, és Nagyváradon, a Mihail Kogălniceanu utca 16. szám 

alatt, a 2. emeleten található.   

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet az 1690/2011.02.10. számú ügykezelői szerződés megszüntetéséről, amely 

Bihar megye-Bihar Megyei Tanács és a nagyváradi ”Gheorghe Șincai”  Megyei Könyvtár között 

jött létre.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács jóváhagyására vonatkozóan, hogy véglegesen 

kikerüljön a nagyváradi  ”Gheorghe Șincai”  Megyei Könyvtár kezeléséből és  leltári tárgyai 

közül, a közös kulturális javaknak számító 22.340 könyvtári egység-könyv, és ezek végleges 

átadása adomány formájában az Elit Virtuális Könyvtár Egyesület  javára. 

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

- Láttamozza: az. .I-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 2354/2021.01.29. számú és 

2469/2021.01.01. számú előzetes panasz elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 241/2020. 10. 

29. számú határozata ellen.  

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

- Láttamozza: az  I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei tanácsnál iktatott 2237/2021.01.28. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 242/2020.12.29. számú határozata ellen.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 2496/2021.02.01. számú, 2497/2021.02.02. 

számú, 2613/2021.02.02, 2614/2021.02.02.,2615/2021.02.02. számú előzetes panaszok 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 220/2020.12.15.számú határozata ellen.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet egy kiegészítő okmány elkészítésének jóváhagyásáról a 21/2019.02.12. 

számú hitelesített együttműködési megállapodáshoz.   

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



- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet egy kiegészítő okmány elkészítésének jóváhagyásáról a 20/2019.02.12. 

számú, hitelesített közös társulási szerződésre vonatkozólag.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet az Őrző és Védő Kft. társaság ügyvezetője kiválasztási eljárásának 

jóváhagyásáról.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének 

biztosítására vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról.  

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

-Láttamozza: az  I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar megyei Lakossági Nyilvántartó Igazgatóság álláskeretének 

módosításáról.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar megyei Műemlék-

védelmi Alapítvány igazgatótanácsába.   

 

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

-Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a teljesítménymutatók felfüggesztéséről a Nagyváradi Repülőtér Önálló 

Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsi tagjainak esetében, ideiglenes mandátumuk ideje alatt.  

 

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16.  A Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság tájékoztatója a közösség biztonságának 

biztosításáról 2020. IV. évnegyedében.  

 

17. A Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendvédelmi 

szolgálat hatékonyságáról  2020. IV. negyedévében.  

 

18. Tájékoztatás a Bihar megyei Gyermekvédelmi Bizottság 2020-ra vonatkozó tevékenységi 

jelentéséről.  

 

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 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

85. számú Rendelettervezet 

2021.02.17. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

Figyelembe véve Bihar megye főjegyzőjének, 2021. 02.17-i, 3873-as számú szakjelentését, 

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 

 

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. február 24-re, 15 órától a nagy 

gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

 

1. Határozattervezet a területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról, a helyi 

költségvetések kiegyenlítéséhez, az ÁFA-ból elkülönített összegnek, valamint a 2021-es helyi 

költségvetések kiegyenlítésére fordítandó jövedelemadó 14 %-nak megfelelő résznek, és a 

2022-2024-re vonatkozó becslésekhez kapcsolódó  20 %-os kvótának, és a teljes megyében 

begyűjtött adók mértékének csökkenése miatt visszatartott összegekre vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet Bihar megye- Bihar Megyei Tanácsa és a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 

közötti haszonkölcsönszerződés megkötéséről a „Tiszta megyéért” elnevezésű együttműködési 

megállapodás végrehajtása érdekében.  

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az elővásárlási jogról való lemondásról egy egészségügyi rendeltetésű 

helyiségről, ami az 1. Műhelyt jelenti, és Nagyváradon, a Mihail Kogălniceanu utca 16. szám 

alatt, a 2. emeleten található.   

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet az 1690/2011.02.10. számú ügykezelői szerződés megszüntetéséről, amely 

Bihar megye-Bihar Megyei Tanács és a nagyváradi ”Gheorghe Șincai”  Megyei Könyvtár között 

jött létre.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács jóváhagyására vonatkozóan, hogy véglegesen 

kikerüljön a nagyváradi  ”Gheorghe Șincai”  Megyei Könyvtár kezeléséből és  leltári tárgyai 

közül, a közös kulturális javaknak számító 22.340 könyvtári egység-könyv, és ezek végleges 

átadása adomány formájában az Elit Virtuális Könyvtár Egyesület  javára. 

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

- Láttamozza: az. .I-VI. számú szakbizottságok 



 

6. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 2354/2021.01.29. számú és 

2469/2021.01.01. számú előzetes panasz elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 241/2020. 10. 

29. számú határozata ellen.  

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

- Láttamozza: az  I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei tanácsnál iktatott 2237/2021.01.28. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 242/2020.12.29. számú határozata ellen.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 2496/2021.02.01. számú, 2497/2021.02.02. 

számú, 2613/2021.02.02, 2614/2021.02.02.,2615/2021.02.02. számú előzetes panaszok 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 220/2020.12.15.számú határozata ellen.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet egy kiegészítő okmány elkészítésének jóváhagyásáról a 21/2019.02.12. 

számú hitelesített együttműködési megállapodáshoz.   

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet egy kiegészítő okmány elkészítésének jóváhagyásáról a 20/2019.02.12. 

számú, hitelesített közös társulási szerződésre vonatkozólag.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet az Őrző és Védő Kft. társaság ügyvezetője kiválasztási eljárásának 

jóváhagyásáról.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének 

biztosítására vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról.  

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

-Láttamozza: az  I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar megyei Lakossági Nyilvántartó Igazgatóság álláskeretének 

módosításáról.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar megyei Műemlék-

védelmi Alapítvány igazgatótanácsába.   

 

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

-Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a teljesítménymutatók felfüggesztéséről a Nagyváradi Repülőtér Önálló 

Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsi tagjainak esetében, ideiglenes mandátumuk ideje alatt.  



 

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16.  A Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság tájékoztatója a közösség biztonságának 

biztosításáról 2020. IV. évnegyedében.  

 

17. A Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendvédelmi 

szolgálat hatékonyságáról  2020. IV. negyedévében.  

 

18. Tájékoztatás a Bihar megyei Gyermekvédelmi Bizottság 2020-ra vonatkozó tevékenységi 

jelentéséről.  

 

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 

2021.02. 17., 3873. szám 

 

 

SZAKJELENTÉS 



A Bihar Megyei Tanács, 2021. február 24-én 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. február 24-én, 15 órától tartandó soros ülés napirendi pontjainak tervezetét, amint 

következik:  

 

 

1. Határozattervezet a területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról, a helyi 

költségvetések kiegyenlítéséhez, az ÁFA-ból elkülönített összegnek, valamint a 2021-es helyi 

költségvetések kiegyenlítésére fordítandó jövedelemadó 14 %-nak megfelelő résznek, és a 

2022-2024-re vonatkozó becslésekhez kapcsolódó  20 %-os kvótának, és a teljes megyében 

begyűjtött adók mértékének csökkenése miatt visszatartott összegekre vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet Bihar megye- Bihar Megyei Tanácsa és a Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 

közötti haszonkölcsönszerződés megkötéséről a „Tiszta megyéért” elnevezésű együttműködési 

megállapodás végrehajtása érdekében.  

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet az elővásárlási jogról való lemondásról egy egészségügyi rendeltetésű 

helyiségről, ami az 1. Műhelyt jelenti, és Nagyváradon, a Mihail Kogălniceanu utca 16. szám 

alatt, a 2. emeleten található.   

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet az 1690/2011.02.10. számú ügykezelői szerződés megszüntetéséről, amely 

Bihar megye-Bihar Megyei Tanács és a nagyváradi ”Gheorghe Șincai”  Megyei Könyvtár között 

jött létre.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács jóváhagyására vonatkozóan, hogy véglegesen 

kikerüljön a nagyváradi  ”Gheorghe Șincai”  Megyei Könyvtár kezeléséből és  leltári tárgyai 

közül, a közös kulturális javaknak számító 22.340 könyvtári egység-könyv, és ezek végleges 

átadása adomány formájában az Elit Virtuális Könyvtár Egyesület  javára. 

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

- Láttamozza: az. .I-VI. számú szakbizottságok 

 



6. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 2354/2021.01.29. számú és 

2469/2021.01.01. számú előzetes panasz elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 241/2020. 10. 

29. számú határozata ellen.  

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

- Láttamozza: az  I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei tanácsnál iktatott 2237/2021.01.28. számú előzetes panasz 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 242/2020.12.29. számú határozata ellen.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanácsnál iktatott 2496/2021.02.01. számú, 2497/2021.02.02. 

számú, 2613/2021.02.02, 2614/2021.02.02.,2615/2021.02.02. számú előzetes panaszok 

elutasításáról, a Bihar Megyei Tanács 220/2020.12.15.számú határozata ellen.. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet egy kiegészítő okmány elkészítésének jóváhagyásáról a 21/2019.02.12. 

számú hitelesített együttműködési megállapodáshoz.   

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

- Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet egy kiegészítő okmány elkészítésének jóváhagyásáról a 20/2019.02.12. 

számú, hitelesített közös társulási szerződésre vonatkozólag.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet az Őrző és Védő Kft. társaság ügyvezetője kiválasztási eljárásának 

jóváhagyásáról.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének 

biztosítására vonatkozó intézkedések jóváhagyásáról.  

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

-Láttamozza: az  I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet a Bihar megyei Lakossági Nyilvántartó Igazgatóság álláskeretének 

módosításáról.  

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Bihar megyei Műemlék-

védelmi Alapítvány igazgatótanácsába.   

 



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

-Láttamozza: az. I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. Határozattervezet a teljesítménymutatók felfüggesztéséről a Nagyváradi Repülőtér Önálló 

Ügyvitelű Vállalat vezetőtanácsi tagjainak esetében, ideiglenes mandátumuk ideje alatt.  

 

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

-Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

16.  A Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság tájékoztatója a közösség biztonságának 

biztosításáról 2020. IV. évnegyedében.  

 

17. A Bihar megyei Területi Közrendvédelmi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendvédelmi 

szolgálat hatékonyságáról  2020. IV. negyedévében.  

 

18. Tájékoztatás a Bihar megyei Gyermekvédelmi Bizottság 2020-ra vonatkozó tevékenységi 

jelentéséről.  

 

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. 

február 24-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. február 24-én tartandó Bihar Megyei Tanács soros ülésének összehívó 

dokumentumának melléklete. 

 

  MEGYEI FŐTITKÁR 

        Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 


