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78. számú HATÁROZAT 

2021. április 9. 

Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-re vonatkozó költségvetésének jóváhagyásáról  

 

 Figyelembe véve a 87/2021. április 7-i határozattervezetet Bihar megye és az alárendelt 

intézmények 2021-re vonatkozó költségvetésének jóváhagyásáról, amelyet Ilie Gavril Bolojan úr, a 

Bihar Megyei Tanács elnöke indítványozott, és az ehhez csatolt 8216/2021.04.07. számú jóváhagyási 

jelentést, valamint a 8319/2021.04.08. számú jóváhagyási jelentést, amelyet a Bihar Megyei Tanács 

szakapparátusának illetékes osztálya készített, 

Tekintettel a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-pénzügyi és 

a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 8420/2021.04.09. számú jóváhagyási 

jelentésére; a Jogi,regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

8463/2021.04.09. számú jóváhagyási jelentésére; az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a 

közmunkák elvégzésével, a történelmi és építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság 

8390/2021.04.09. számú jóváhagyási jelentésére; a Társadalom- és gyermekvédelmi, egészség- és 

családügyi bizottság 8446/2021.04.09. számú jóváhagyási jelentésére; a Kulturális, felekezeti, oktatási 

és sportügyi bizottság 8398/2021.04.09. számú jelentésére; a Környezetvédelmi, turisztikai és 

mezőgazdasági bizottság 8437/2021.04.09. számú jelentésére; amelyeket a Közigazgatási Kódexre 

vonatkozó  57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz (4) bekezdésének, valamint 136 

szakaszának alapján fogadtak el, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;  

 

 A következő szabályozások szerint : 

 - a 15/2021. számú állami költségvetés törvénye 2021-re; 

- a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173 szakasz 

(1) bekezdés b) betűje, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel ; 

 - a 273/2006. számú helyi közpénzekről szóló törvény; 

Figyelembe véve : 

- Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-re vonatkozó költségvetésének tervezetét, 

amelyet kifüggesztettek az intézmény Tarian park 5. szám alatti székhelyénél, és közzétették 

a honlapon is, a 6949/2021.03.23. szám alatt; 

- a 7026/2021.03.23. számú közzétételi jegyzőkönyvet; 

- a 8210/2021.04.07. számú jelentést a döntéshozatali átláthatósági eljárás betartásáról; 

 

 A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 182 szakasz 

(1) bekezdésének és a 196 szakasz (1) bekezdés a) betűjének alapján meghatározott jogkörök 

értelmében, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

 



 1.szakasz Jelen határozat előírja és engedélyezi a 2021-es költségvetési évre a fejezetek és 

alfejezetek  szerinti bevételeket, valamint ezek felhasználási területét, és a harmadlagos 

hitelutalványozókra fordított kiadásokat a helyi költségvetésre vonatkozóan, a belső hitelek 

költségvetését, a vissza nem térítendő külső alapok költségvetését és a  közintézmények büdzséjét, 

valamint a működési tevékenységet teljes egészében vagy részben a saját bevételekből finanszírozást. 

 Bihar megye 2021-es konszolidált költségvetésnek bevételeit 553.761,28 ezer lejben határozzák 

meg, a kiadásait pedig  588.691,86 ezer lejben (ebből a helyi költségvetéssel kapcsolatos többlet 

32.134,14 ezer lej és a saját jövedelmekből finanszírozott intézményekre vonatkozó többlet pedig 

2.796,44 ezer lej). 

Bihar megye 2021-re vonatkozó konszolidált költségvetésének sarokszámai: 

- Helyi költségvetés : 

Bevételek      491.355,39 ezer lej 

Költségek   523.489,53 ezer lej 

- Belső hitelekkel kapcsolatos költségvetés: 

Bevételek       34.474,13 ezer lej 

Költségek     34.474,13 ezer lej 

- Nem visszatérítendő külső források költségvetése 

- Bevételek          405,85 ezer lej 

Kiadások        405,85 ezer lej 

Saját bevételekből finanszírozott közintézmények költségvetése ( a helyi költségvetésből történő 

átutalások nélkül) 

Bevételek     27.525,91 ezer lej 

Kiadások    30.322,35 ezer lej 

 

2.szakasz Jóváhagyja a részletes helyi költségvetés bevételeit a fejezetek és alfejezetek szerint , 

és a kiadásokat a fejezetek és alfejezetek, paragrafusok, illetve címek, szakaszok, bekezdések  szerint 

2021-re, valamint a helyi költségvetésből finanszírozott harmadlagos hitelutalványozókat az 1. számú 

melléklet szerint. A 32.134,14 ezer lej értékékű költségvetési hiányt  a 2020-as többletből 

finanszírozzák, és a fejlesztési szakaszban meghatározott kiadásokra fordítják.  

 A helyi költségvetésben költségeket hagynak jóvá (tagdíjakat) a következő egyesületeknek, 

amelyeknek tagja Bihar megye/Bihar Megye Tanácsa: 

- Desztinációs Menedzsment Egyesület 1.264,00 ezer lej 

- Bihar Megyei Hosszú Távú Fejlesztési Egyesület (ADI) 1.500,00 ezer lej 

- ECOLECT Közösségek Közötti Fejlesztési Egyesület 310,00 ezer lej 

     A helyi költségvetésben az  54.02 fejezetnél – Egyéb általános közszolgáltatások esetében 10,00 

ezer lejt hagynak jóvá, amely a helyhatóságok rendelkezésére álló tartalékalapból utalnak ki. A 

költségvetési tartalékalap felhasználása a helyi közpénzekre vonatkozó 273/2006. számú törvény 

rendelkezéseinek betartásával történik.   

 

 3.szakasz Jóváhagyja a belső hitelek költségvetését 2021-re, részletezve a bevételeket fejezetek 

és alfejezetek szerint, valamint a kiadásokat fejezetek, alfejezetek, paragrafusok, címek, szakaszok és 

bekezdések szerint 2021-re vonatkozóan, a 2. számú melléklet alapján.  

 

    4.szakasz Jóváhagyja a vissza nem térítendő külső források 2021-re szóló költségvetését, kifejtve 

a bevételeket fejezetek és alfejezetek szerint, valamint a kiadásokat fejezetek, alfejezetek paragrafusok, 

címek, szakaszok és bekezdések szerint a 3. számú melléklet alapján.  

 

 5.szakasz  Jóváhagyja a közintézmények és a részben vagy teljes egészében saját bevételekből 

finanszírozott tevékenységek költségvetését, részletezve a fejezetek és alfejezetek szerinti bevételeket, 



valamint a kiadásokat fejezetek, alfejezetek paragrafusok, címek, szakaszok és bekezdések szerint 2021-

re, és az ebből a forrásból finanszírozott harmadlagos hitelutalványozókat a 4. számú melléklet alapján.  

A harmadlagos hitelutalványozók költségvetésében jóváhagyja a 2021-es pénzügyi év végétől származó 

többlet felhasználását.  

 

6.szakasz Jóváhagyja a közberuházások finanszírozására vonatkozó programot az 5. számú 

melléklet alapján. Jóváhagyja a többéves tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalási hiteleket az 

5.1. számú melléklet alapján.  

 

7.szakasz Jóváhagyja a 6. számú mellékletet, amely az állások maximális számának elosztására 

vonatkozik a nem klerikális személyi állomány posztjainak finanszírozásának érdekében 2021-re.  

 

8.szakasz Jóváhagyja a 7. számú mellékletet, amely az állandó és ideiglenes alkalmazottak 

számára, valamint a 2021-re szóló alapbér helyzetére vonatkozik. 

 

9.szakasz  Jóváhagyja, hogy Bihar megye saját költségvetéséből a következő tevékenységeket 

finanszírozza: 

 -.51.02 fejezet –  Közigazgatási hatóságok és külső tevékenységek, és  a pénzösszeg biztosítása 

gazdasági-katonai monográfia/igénylések végrehajtására (a 1174/ 20011. számú kormányhatározat és a 

2019/2005 számú kormányhatározat alapján, amely a 132/1997. számú, a közérdekű javak és 

szolgáltatásokra vonatkozó törvény végrehajtási utasításait tartalmazza, újraközölve)  15,00 ezer lejes 

összegben;  

 - 67.02 fejezet – Kultúra, rekreáció, felekezetek  

– a felekezetek támogatása 400,00 ezer lejes összegig; a pénz elosztása a 1470/2020. 

számú kormányhatározat alapján történik, ez jóváhagyja a 82/2001. számú sürgősségi 

kormányrendeletet, amely a Romániában elismert felekezetek bizonyos finanszírozási módjának 

megállapítására vonatkozik; 

- ifjúsági programok 50,00 ezer lejes határértékig; 

- kisebbségekhez tartozók programjait 100,00 ezer lej értékig; 

                         - az ifjúsági és a kisebbségeknek szóló programok finanszírozására szánt összegeket egy 

jóváhagyott specifikus eljárás alapján elehet igényelni; 

 -.68.02 fejezet – Biztosítások és szociális segély s–50,00 ezer lej értékben az Országos 

Vöröskereszt Bihar megyei fiókjának finanszírozására; 

 - 80.02 fejezet – A gazdasági, kereskedelmi és munkaügyi tevékenységeket  Bihar megye éves 

hozzájárulásaiból/ tagsági díjaiból fedezik az Észak- Nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökségnek és a 

Breco Irodának, valamint egyéb hozzájárulásokból/tagsági díjakból olyan egyesületek számára, 

amelyeknek a tagja Bihar megye/Bihar Megye Tanácsa (a Romániai Megyei tanácsok Országos 

Egyesülete, a Megyei Főjegyzők Egyesülete, a Gazdasági Igazgatók Egyesülete, az Európai Régiók 

Szövetsége); 

 

 10.szakasz A Bihar Megyei Tanács 2021-es költségvetésében előirányzott kiadások maximális 

határértéket jelentenek, amelyeket nem lehet túllépni, ezek módosítása a törvényeknek megfelelően 

történik. A munkálatok és javak beszerzésére, valamint a hitelutalványozók költségeinek biztosítása csak 

a jogszabályi rendelkezések betartásával és az elfogadott költségvetési jóváírások keretében történik.  

  

 11.szakasz A Bihar Megyei Tanács 2021-es költségvetésében biztosítja az alárendeltségükbe 

tartozó hitelutalványozóknak a kiadások teljesítéséhez szükséges költségvetési hiteleket, kizárólag a 

behajtott jövedelmek alapján és ezekkel arányos módon.  

 



12.szakasz A 2022 – 2024 közötti időszakban a költségvetési jóváírások elnevezései, valamint 

az állami költségvetés egyes bevételeiből, és elkülönített összegeinek és hányadának a helyi 

költségvetésbe a 15/2021. számú törvény alapján, valamint az AJFP Bihar BHZ_STZ 2588/2021.03.23. 

számú beadványa szerint,  hozzávetőleges értéke van.  

 

         13szakasz. Jelen határozat előírásainak végrehajtásával megbízzák a Bihar Megyei Tanács 

elnökét, a Gazdasági Főigazgatóság és a Műszaki Igazgatóság közreműködésével.  Az 1.,2.,3.,4.,5., 

5.1.,6., és 7. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.  

 

 

          14.szakasz Jelen határozatot közlik a Gazdasági Főigazgatósággal, a Műszaki Igazgatósággal, a 

Bihar Megyei Közpénzügyi Felügyelőséggel és a Bihar megyei Prefektúrával. Ugyanakkor a 

közvélemény tudomására hozzák, a Bihar Megyei Tanács székhelyén való kifüggesztéssel, valamint a 

www.cjbihor.ro elnevezésű honlapon is közzéteszik.  

 

 

 

 

             ELNÖK                                                                           Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                               a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjbihor.ro/


 

 

 

 

78/2021. 04.09. számú határozat 

 

Jelen határozatot elfogadták 34 „igen” szavazattal, 0 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

megyei tanácsos nem szavazott, ezáltal betartva a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényi 

előírásokat.  

 


