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67. számú HATÁROZAT
2021. március 30.
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 biztosításának érdekében.

Tekintve a 80/2021.március 26. számú határozattervezetet a 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 biztosításának érdekében, amelyet Ilie Gavril Bolojan úr,
a Bihar Megyei Tanács elnöke javasolt, és az ehhez csatolt 7301/2021.03.26. számú jóváhagyási
jelentést, és a 7438/2021.03.29. számú szakjelentést, amelyet a Jogi Osztály készített;
Figyelembe véve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetésipénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 7667/2021.03.30. számú
jóváhagyási jelentését; a Jogi,regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság
7606/2021.03.30. számú jóváhagyási jelentését; amelyeket a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó
57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasza, (4) bekezdése, és a 136 szakasz alapján
fogadtak el, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt ;
Figyelembe véve a következő rendelkezéseket:
- a 273/2006. számú helyi közpénzek törvény 35 szakaszának (1) bekezdését, a későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel;
- a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet
129 szakasz (2) bekezdése d) és e) betűjét, (7) bekezdés s) betűjét, valamint (9)
bekezdésnek a) betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
- a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet
170 szakasz (1) bekezdését, és a 173 szakasz (1) bekezdése b) és e) betűjét, illetve a (7)
bekezdésének a) betűjét, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;
- a 907/2016 számú kormányrendelet, amely a közpénzekből finanszírozott
beruházásokkal/projektekkel
kapcsolatos
műszaki-gazdasági
dokumentációk
kidolgozásának szakaszairól és keretrendszeréről szól, a későbbi módosításokkal és
kiegészítésekkel;
- a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalat Rt. alapító okiratát, valamint a kóbor
kutyákkal foglalkozó közszolgáltatás szervezésére és működésére vonatkozó
szabályzatokat Nagyváradon ,
- a 155/2001 számú, a kóbor kutyákkal kapcsolatos program jóváhagyására vonatkozó
sürgősségi kormányrendeletet;
- a 20/2001. számú kormányhatározatot, amely a kóbor kutyákkal kapcsolatos program
jóváhagyásáról szóló 155/2001 számú sürgősségi kormányrendelet végrehajtási
utasításainak módosítására és kiegészítésére vonatkozik, amelyet az 1059/2013.
december 11. számú határozattal hagytak jóvá;

-

az 1059/2013 12.11. számú kormányhatározatot, amely a kóbor kutyákkal kapcsolatos
programra vonatkozó 155/2001. számú sürgősségi kormányrendelet végrehajtási
utasításait tartalmazza;

A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasza
együttesen a 136 szakasszal,

BIHAR MEGYE TANÁCSA,
ELHATÁROZZA:
1. szakasz Jóváhagyja Bihar megye-Bihar Megye Tanácsa, valamint Élesd város, Belényes
Megyei Jogú Város, Margitta Megyei Jogú Város, Nagyszalonta Megyei Jogú Város területiközigazgatási egysége, és a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalat Rt. közötti társulást egy helyi
közszolgáltatás elvégzésének érdekében, a határozat mellékletében szereplő társulási szerződés alapján,
amely ennek szerves részét képezi.
2. szakasz Felhatalmazza Ilie Gavril Bolojan urat, a Bihar Megyei Tanács elnökét, hogy Bihar
megye területi-közigazgatási egysége nevében és annak érdekében aláírja az 1. szakaszban
meghatározott társulási szerződést, az esetleges módosításokkal együtt.
3. szakasz Jelen határozat végrehajtásával megbízzák a Bihar Megyei Tanács elnökét, a
Gazdasági Főigazgatóságot, a Műszaki Igazgatóságot és a Jogi Osztályt.
4. szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik:
- Bihar megyei Prefektúra,
- Bihar Megyei Tanács elnöke;
- Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály;
- Műszaki Igazgatóság;
- Gazdasági Főigazgatóság;
- Jogi Osztály;
- Nagyszalonta Megyei Jogú Város területi-közigazgatási egysége;
- Margitta Megyei Jogú Város területi-közigazgatási egysége;
- Belényes Megyei Jogú Város területi-közigazgatási egysége;
- Élesd város területi-közigazgatási egysége;
- Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalat Rt.

ELNÖK
Ilie Gavril Bolojan

67/2021.03.30. számú határozat

Ellenjegyzi
a MEGYE FŐJEGYZŐJE,
Mărioara Carmen Soltănel

Jelen határozatot elfogadták 33 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0
megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi
előírásokat.

