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101.számú HATÁROZAT 

2021.május 12. 

„Élesd körgyűrűjének változata” Bihar megye elnevezésű beruházásra vonatkozó műszaki-

gazdasági mutatók jóváhagyásáról  

 

 

 Figyelembe véve: a 111/2021.05.10. számú határozattervezetet „Élesd körgyűrűjének 

változata” Bihar megye elnevezésű beruházásra vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról, 

amelyet Ilie Gavril Bolojan, a Bihar Megyei Tanács elnöke kezdeményezett, és az ehhez csatolt  

10607/2021.05.10. számú elnöki jóváhagyási jelentést, valamint a 10703/2021.05.10. számú 

szakjelentést, amelyet a Műszaki Igazgatóság Megyei Útügyi Irodája készített;  

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

megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság 10838/2021.05.12. számú jóváhagyási jelentésére; 

a  Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 10829/2021.05.12. számú 

jóváhagyási jelentésére;  az Urbanisztikai szervezéssel és fejlesztéssel, a közmunkák elvégzésével, a 

történelmi és építészeti műemlékek megőrzésével foglalkozó bizottság 10860/2021.05.12 számú 

jóváhagyási jelentésére, amelyeket a Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 182 szakasz (4) szakasza, valamint a 136 szakasz fogadtak el, a későbbi módosításokkal 

és kiegészítésekkel;  

Szem előtt tartva a 907/2016. számú kormányhatározatot, amely a közpénzekből finanszírozott 

beruházásokkal/ projektekkel kapcsolatos műszaki-gazdasági dokumentáció kidolgozásának szakaszairól 

és keretrendszeréről szól, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Figyelembe véve a közúti infrastruktúra fejlesztésének és korszerűsítésének szükségességét és 

lehetőségét Bihar megyében; 

Tekintettel a helyi közpénzekre vonatkozó 273/2006. számú törvény 44. szakaszára, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

          A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 173 szakasz (1) 

bekezdés b) betűjének és (3) bekezdés f) betűjének, valamint a 182 szakasz (1) bekezdésének és (2) 

bekezdésének alapján , 

 A Közigazgatási Kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 196 szakasz (1) 

bekezdés a betűjének alapján, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCSA, 

ELHATÁROZZA: 

 

 

 1.szakasz Jóváhagyja az „Élesd körgyűrűjének változata” Bihar megye elnevezésű 

beruházásra vonatkozó műszaki-gazdasági mutatókat, és az ezzel kapcsolatos főbb tevékenységeket a 

jelen határozat szerves részét képező 1. számú melléklet szerint, valamint a beruházás általános 

becslésében szereplő kiadási fejezetek szerint, amelyeket a 2. számú melléklet tartalmaz. 

 

2.szakasz Az 1. szakaszban foglalt beruházás finanszírozása vissza nem térítendő külső alapokból 

történik a 2014-2020 közötti Nagy Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritási tengelyén belül, amely a 



minőségi, fenntartható és hatékony multimodális közlekedés fejlesztésére vonatkozik, az 1. számú 

komponens, 2.1 specifikus célkitűzés-pályázati felhívás a közúti infrastruktúra fejlesztésére-beruházási 

projekt előkészítéséhez nyújtott támogatás, Működést-növelő mobilitás a globális TEN-T úthálózat 

esetében, az állami költségvetésből, a Bihar Megyei Tanács költségvetéséből, valamint egyéb törvényesen 

létrehozott forrásokból, a törvény szerin jóváhagyott állami beruházások alapján. 

 

3.szakasz  Jelen határozat végrehajtásával megbízza a Bihar Megyei Tanács elnökét, a Műszaki 

Igazgatóság és a Gazdasági Főigazgatóság közreműködésével.. 

 

4.szakasz Jelen határozatot a következőkkel közlik:  

- Bihar megyei Prefektúra,  

- Bihar Megyei Tanács elnökének kabinetirodája,  

- Tanácsosokkal való kapcsolattartással foglalkozó osztály,  

- Műszaki Igazgatóság,  

- Gazdasági Főigazgatóság. 

- Országos Közúti Infrastruktúra-kezelő Társaság Rt. 

 

 

 

 

             ELNÖK                                                                         Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                             a MEGYE FŐJEGYZŐJE, 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101/2021.05. 12. számú határozat  



Jelen határozatot elfogadták 29 „igen” szavazattal, 6 „ellenszavazattal”, 0 „tartózkodással”, valamint 0 

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

előírásokat.  

 


