
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 

BIHAR MEGYEI TANÁCS 

BIHOR COUNTY COUNCIL 

 

ELNÖKI KABINET 

 

 

185. számú RENDELET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2021. 04.20. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének, 2021.04.02-i, 7899-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, a 432/2021. 04.08. számú kormányhatározatot, amely Románia területén 

meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 április 13-tól kezdődően, valamint megállapítja azokat 

az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére 

foganatosítanak 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 rendes gyűlését 2021. április 27-re, 15 órára, a 

nagy gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

 

 

1. Határozattervezet a 2020. december 31-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadására 

vonatkozóan; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a 2021. március 31-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadására 

vonatkozóan. 

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

- Láttamozza:  az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet  a „Regina Maria” Színház és a „ Szigligeti Színház” kezelési jogának 

visszavonásáról a tulajdonukban lévő helyiségek esetében, amelyek  Nagyváradon, a Patrioților 

utca 2. szám alatti épületben találhatóak, Bihar megye vagyonának hatékony kezelésének 

érdekében.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Nagyváradon, a Patrioților utca 2. szám alatti ingatlan, amely az 157231-es 

telekkönyvi számon Nagyváradon, a 10034-es kataszteri számon van bejegyezve, Bihar megyei 

közvagyonából való átkerülésétől, a megye magánvagyonába, Bihar megye vagyonának 

hatékony kezelésének érdekében.     

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet haszonbérleti szerződés megkötéséről Bihar megye-Bihar Meggye Tanács és 

a  Bihar megyei Desztinációs Menedzsment Ügynökség között, amelynek tárgya, a 

Nagyváradon, a Patrioților utca 2. szám  alatti épületben található helyiség, amely Bihar megye 

magánvagyonát képezi, a tevékenység elvégzésének érdekében.  

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

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

 

6. Határozattervezet Bihar megye magántulajdonában lévő bizonyos javak ingyenes használatba 

adásáról a Bihar megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség(A.D.I.) részére, a „Közlekedés 

Biztonsága ” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.  

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

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

 

7. Határozatervezet  a „Bihar Megyei Tanács, Nagyváradon,a Republicii utca 35. szám alatt 

található székházának főjavítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

aktualizálásáról.  

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



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

-  

8. Határozattervezet Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Hegyközpályi község 

Területi-Közigazgatási Egysége közötti partnerségi megállapodás jóváhagyásáról, a „Összekötő 

út Hegyközpályi és és Bihar  település között”  elnevezésű beruházás megvalósításáért.  

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

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

 

9. Határozattervezet  Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Hegyközcsatár község 

Területi-Közigazgatási Egysége közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a „ 

Összekötő út Hegyközpályi és Bihar település között” elnevezésű beruházás megvalósításáért.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a projekt teljes mértékben elszámolható értékének, a projekthez kapcsolódó 

költségek és Bihar megye önrészének, illetve a főbb műszaki mutatók jóváhagyásáról a 

következő tervre vonatkozóan: „ A Nagyváradi Repülőtér  légikikötői infrastruktúrájának 

fejlesztése és korszerűsítése”. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet Bihar Megye Tanácsa és Nagyvárad Helyi Tanácsa közötti együttműködési 

megállapodás megkötéséről, a Bihar megyei és a Nagyvárad municípiumi múzeumi tevékenység 

átszervezéséről.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Nagyvárad Municípiuma 

közötti együttműködési megállapodás megkötéséről a 10/2016. 12.16. számú és a 

1424/2014.03.26. számú finanszírozási szerződésekben vállalt egyes kötelezettségek 

teljesítésének érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

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

amely a Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjainak név szerinti kijelölésének érvényesítéséről 

szól a 2020-2024 közötti mandátum időszakára.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Egyebek 

 

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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153. számú RENDELETTERVEZET 

2021.04.20. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról 

 

 

            Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének, 2021.04.02-i, 7899-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, a 432/2021. 04.08. számú kormányhatározatot, amely Románia területén 

meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 április 13-tól kezdődően, valamint megállapítja azokat 

az intézkedéseket, amelyeket a COVID-19 járvány megelőzésére és következményeinek leküzdésére 

foganatosítanak 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: 

 

2. szakasz. Összehívja a Bihar Megyei Tanács rendes gyűlését 2021. április 27-re, 15 órára, a 

nagy gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

 

 

1. Határozattervezet a 2020. december 31-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadására 

vonatkozóan; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a 2021. március 31-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadására 

vonatkozóan. 

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

- Láttamozza:  az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet  a „Regina Maria” Színház és a „ Szigligeti Színház” kezelési jogának 

visszavonásáról a tulajdonukban lévő helyiségek esetében, amelyek  Nagyváradon, a Patrioților 

utca 2. szám alatti épületben találhatóak, Bihar megye vagyonának hatékony kezelésének 

érdekében.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet a Nagyváradon, a Patrioților utca 2. szám alatti ingatlan, amely az 157231-es 

telekkönyvi számon Nagyváradon, a 10034-es kataszteri számon van bejegyezve, Bihar megyei 

közvagyonából való átkerülésétől, a megye magánvagyonába, Bihar megye vagyonának 

hatékony kezelésének érdekében.     

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



5. Határozattervezet haszonbérleti szerződés megkötéséről Bihar megye-Bihar Meggye Tanács és 

a  Bihar megyei Desztinációs Menedzsment Ügynökség között, amelynek tárgya, a 

Nagyváradon, a Patrioților utca 2. szám  alatti épületben található helyiség, amely Bihar megye 

magánvagyonát képezi, a tevékenység elvégzésének érdekében.  

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

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

 

6. Határozattervezet Bihar megye magántulajdonában lévő bizonyos javak ingyenes használatba 

adásáról a Bihar megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség(A.D.I.) részére, a „Közlekedés 

Biztonsága ” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.  

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

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

 

7. Határozatervezet  a „Bihar Megyei Tanács, Nagyváradon,a Republicii utca 35. szám alatt 

található székházának főjavítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 

aktualizálásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

-  

8. Határozattervezet Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Hegyközpályi község 

Területi-Közigazgatási Egysége közötti partnerségi megállapodás jóváhagyásáról, a „Összekötő 

út Hegyközpályi és és Bihar  település között”  elnevezésű beruházás megvalósításáért.  

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

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

 

9. Határozattervezet  Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Hegyközcsatár község 

Területi-Közigazgatási Egysége közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a „ 

Összekötő út Hegyközpályi és Bihar település között” elnevezésű beruházás megvalósításáért.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a projekt teljes mértékben elszámolható értékének, a projekthez kapcsolódó 

költségek és Bihar megye önrészének, illetve a főbb műszaki mutatók jóváhagyásáról a 

következő tervre vonatkozóan: „ A Nagyváradi Repülőtér  légikikötői infrastruktúrájának 

fejlesztése és korszerűsítése”. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet Bihar Megye Tanácsa és Nagyvárad Helyi Tanácsa közötti együttműködési 

megállapodás megkötéséről, a Bihar megyei és a Nagyvárad municípiumi múzeumi tevékenység 

átszervezéséről.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Nagyvárad Municípiuma 

közötti együttműködési megállapodás megkötéséről a 10/2016. 12.16. számú és a 

1424/2014.03.26. számú finanszírozási szerződésekben vállalt egyes kötelezettségek 

teljesítésének érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 



 

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

amely a Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjainak név szerinti kijelölésének érvényesítéséről 

szól a 2020-2024 közötti mandátum időszakára.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Egyebek 

 

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 

9067/2021.04.20.szám  

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Bihar Megyei Tanács 2021. április 27-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. április 27-én, 15 órától tartandó soros ülésének  napirendi pontjainak tervezetét, amint 

következik:  

 

1.Határozattervezet a 2020. december 31-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadására 

vonatkozóan; 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a 2021. március 31-i hatályú költségvetési zárszámadás elfogadására 

vonatkozóan. 

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

- Láttamozza:  az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3.Határozattervezet  a „Regina Maria” Színház és a „ Szigligeti Színház” kezelési jogának 

visszavonásáról a tulajdonukban lévő helyiségek esetében, amelyek  Nagyváradon, a Patrioților utca 

2. szám alatti épületben találhatóak, Bihar megye vagyonának hatékony kezelésének érdekében.   

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4.Határozattervezet a Nagyváradon, a Patrioților utca 2. szám alatti ingatlan, amely az 157231-es 

telekkönyvi számon Nagyváradon, a 10034-es kataszteri számon van bejegyezve, Bihar megyei 

közvagyonából való átkerülésétől, a megye magánvagyonába, Bihar megye vagyonának hatékony 

kezelésének érdekében.     

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5.Határozattervezet haszonbérleti szerződés megkötéséről Bihar megye-Bihar Meggye Tanács és a  

Bihar megyei Desztinációs Menedzsment Ügynökség között, amelynek tárgya, a Nagyváradon, a 

Patrioților utca 2. szám  alatti épületben található helyiség, amely Bihar megye magánvagyonát 

képezi, a tevékenység elvégzésének érdekében.  

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

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

 

6.Határozattervezet Bihar megye magántulajdonában lévő bizonyos javak ingyenes használatba 

adásáról a Bihar megyei Hosszú Távú Fejlesztési Ügynökség(A.D.I.) részére, a „Közlekedés 

Biztonsága ” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.  

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

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

 

7.Határozatervezet  a „Bihar Megyei Tanács, Nagyváradon,a Republicii utca 35. szám alatt található 

székházának főjavítása” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

-  

8.Határozattervezet Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Hegyközpályi község Területi-

Közigazgatási Egysége közötti partnerségi megállapodás jóváhagyásáról, a „Összekötő út 

Hegyközpályi és és Bihar  település között”  elnevezésű beruházás megvalósításáért.  



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

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

 

9.Határozattervezet  Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Hegyközcsatár község Területi-

Közigazgatási Egysége közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a „ Összekötő út 

Hegyközpályi és Bihar település között” elnevezésű beruházás megvalósításáért.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

10.Határozattervezet a projekt teljes mértékben elszámolható értékének, a projekthez kapcsolódó 

költségek és Bihar megye önrészének, illetve a főbb műszaki mutatók jóváhagyásáról a következő 

tervre vonatkozóan: „ A Nagyváradi Repülőtér  légikikötői infrastruktúrájának fejlesztése és 

korszerűsítése”. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11.Határozattervezet Bihar Megye Tanácsa és Nagyvárad Helyi Tanácsa közötti együttműködési 

megállapodás megkötéséről, a Bihar megyei és a Nagyvárad municípiumi múzeumi tevékenység 

átszervezéséről.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12.Határozattervezet Bihar megye Területi-Közigazgatási Egysége és Nagyvárad Municípiuma 

közötti együttműködési megállapodás megkötéséről a 10/2016. 12.16. számú és a 1424/2014.03.26. 

számú finanszírozási szerződésekben vállalt egyes kötelezettségek teljesítésének érdekében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

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

amely a Területi Közrendvédelmi Hatóság tagjainak név szerinti kijelölésének érvényesítéséről szól 

a 2020-2024 közötti mandátum időszakára.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14.Egyebek 

 

 

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. 

április 27-én 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. április 27-én tartandó Bihar Megyei Tanács soros ülésének összehívó 

dokumentumának csatolmánya. 

 

MEGYEI FŐJEGYZŐ 

Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 


