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2021.05.24. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

 

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének, 2021.05.24-i, 11654-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, a 531/2021. 05.10. számú kormányhatározatot, amely Románia 

területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 május 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. május 31-re, 15 órára, a 

nagy gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

1. Határozattervezet a Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-es költségvetésének 

jóváhagyásáról-módosított  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2021-es költségvetésének 

jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 185/2020.11.26. számú határozata 8. számú Mellékletének 

módosításáról és kiegészítéséről, amely a 2021-es pénzügyi évre vonatkozó helyi adók és illetékek 

jóváhagyásáról szól, amelyek a megye és az alárendelt intézmények költségvetésének bevételét 

képezik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet egy nyílt licitáció megszervezéséről a Nagyváradi Repülőtér Rt. által néhány 

helyiség, valamint egy terület bérbeadásának jóváhagyásáról, amely Bihar megye tulajdonában van 

és a Nagyváradi Repülőtér Rt. kezelésében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet Bihar megye jóváhagyásáról  egy nagyváradi építmény- bekerített kutyamenhely 

bejegyzéséről a 205929. kataszteri szám alá, amelyet a Nagyváradi Repülőtér Rt. valósít meg a saját 

forrásaiból. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet az 55830-as kataszteri számon  bejegyzett és az 55380-as számon telekkönyvezet, 

1910 négyzetméteres alapterületű, Barátka községben lévő ingatlan-terület átkerüléséről Bihar megye 

köztulajdonából, Barátka község köztulajdonába, egy beruházás elvégzésének érdekében és ennek 

használatáról helyi közérdekű tevékenységekre.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 33/2020.02.27. számú határozata alkalmazásának 

megszüntetéséről, amely a COVID-19  koronavírus-fertőzés  elleni intézkedések jóváhagyásáról szólt 

Bihar megye területi-közigazgatási egységére vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 180/2020.11.16. számú határozatának módosításáról és 

kiegészítéséről Nagyváradon, a Vlădeasa utca 1. szám alatti övezetben, a 183463 kataszteri számon 

és a 183463 számon Nagyváradon telekkönyvezett, , a 170360  kataszteri számon és  a 170360 –as 

számon  Nagyváradon telekkönyvezett, valamint a 169334  kataszteri számon és az 169334-es 

számon Nagyváradon telekkönyvezett  ingatlanok-épületek és földterületek átadásáról Bihar megye 

köztulajdonából, Nagyvárad municípiuma köztulajdonába egy új kórház létesítésének céljából 

Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9. Határozattervezet a Vaskoh városban lévő, 50871-es számon, Vaskohban telekkönyvezett, 50871 es 

kataszteri számú, 838 négyzetméteres  ingatlan –földterület átadásáról Bihar megye köztulajdonából 

Bihar megye magántulajdonába, Bihar megye vagyonának hatékony kezelése érdekében. 

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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a nagyváradi Körösvidéki Múzeum- Múzeumi Központ átszervezéséről, és a 

szervezeti felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a Nagyvárad Helyi Tanáccsal történő társulási szerződés megkötéséről a múzeumi 

tevékenység közös finanszírozására, amelyet a nagyváradi Körösvidéki Múzeum- Múzeumi Központ 

fog elvégezni. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a szállítási szolgáltatást végzők előzetes panaszainak elutasításáról, amelyeket a 

diákok szállítására 2021. februárban és márciusban kiállított számlák kifizetésének elutasítása miatt 

nyújtottak be. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet az Építési útmutató jóváhagyásáról a turisztikai és szabadidős tevékenységekre 

alkalmas területek esetében, valamint a turisztikai potenciállal rendelkező lakóövezetekben Bihar 

megye hegyvidéki részén. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar megyei felnőtt fogyatékosok felmérésével foglalkozó bizottság 

összetételének módosításáról.  

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



- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. A Bihar megyei Közrendvédelmi Területi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendőrségi típusú 

szolgálat hatékonyságáról 2021 első negyedévére. 

 

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

polgári biztonságának szintjéről 2021 első negyedévére. 

 

 

17. 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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190.számú RENDELETTERVEZET 

2021.05.24. 

a Bihar Megyei Tanács összehívásáról  

 

      

Tekintettel  Bihar megye főjegyzőjének, 2021.05.24-i, 11654-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, a 531/2021. 05.10. számú kormányhatározatot, amely Románia 

területén meghosszabbítja a vészhelyzet időtartamát, 2021 május 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. május 31-re, 15 órára, a 

nagy gyűlésterembe, a következő napirendtervezettel:   

 

1. Határozattervezet a Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-es költségvetésének 

jóváhagyásáról-módosított  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 



 

2. Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2021-es költségvetésének 

jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

3. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 185/2020.11.26. számú határozata 8. számú Mellékletének 

módosításáról és kiegészítéséről, amely a 2021-es pénzügyi évre vonatkozó helyi adók és illetékek 

jóváhagyásáról szól, amelyek a megye és az alárendelt intézmények költségvetésének bevételét 

képezik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4. Határozattervezet egy nyílt licitáció megszervezéséről a Nagyváradi Repülőtér Rt. által néhány 

helyiség, valamint egy terület bérbeadásának jóváhagyásáról, amely Bihar megye tulajdonában van 

és a Nagyváradi Repülőtér Rt. kezelésében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5. Határozattervezet Bihar megye jóváhagyásáról  egy nagyváradi építmény- bekerített kutyamenhely 

bejegyzéséről a 205929. kataszteri szám alá, amelyet a Nagyváradi Repülőtér Rt. valósít meg a saját 

forrásaiból. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6. Határozattervezet az 55830-as kataszteri számon  bejegyzett és az 55380-as számon telekkönyvezet, 

1910 négyzetméteres alapterületű, Barátka községben lévő ingatlan-terület átkerüléséről Bihar megye 

köztulajdonából, Barátka község köztulajdonába, egy beruházás elvégzésének érdekében és ennek 

használatáról helyi közérdekű tevékenységekre.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 33/2020.02.27. számú határozata alkalmazásának 

megszüntetéséről, amely a COVID-19  koronavírus-fertőzés  elleni intézkedések jóváhagyásáról szólt 

Bihar megye területi-közigazgatási egységére vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8. Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 180/2020.11.16. számú határozatának módosításáról és 

kiegészítéséről Nagyváradon, a Vlădeasa utca 1. szám alatti övezetben, a 183463 kataszteri számon 

és a 183463 számon Nagyváradon telekkönyvezett, , a 170360  kataszteri számon és  a 170360 –as 

számon  Nagyváradon telekkönyvezett, valamint a 169334  kataszteri számon és az 169334-es 

számon Nagyváradon telekkönyvezett  ingatlanok-épületek és földterületek átadásáról Bihar megye 

köztulajdonából, Nagyvárad municípiuma köztulajdonába egy új kórház létesítésének céljából 

Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 



9. Határozattervezet a Vaskoh városban lévő, 50871-es számon, Vaskohban telekkönyvezett, 50871 es 

kataszteri számú, 838 négyzetméteres  ingatlan –földterület átadásáról Bihar megye köztulajdonából 

Bihar megye magántulajdonába, Bihar megye vagyonának hatékony kezelése érdekében. 

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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

10. Határozattervezet a nagyváradi Körösvidéki Múzeum- Múzeumi Központ átszervezéséről, és a 

szervezeti felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11. Határozattervezet a Nagyvárad Helyi Tanáccsal történő társulási szerződés megkötéséről a múzeumi 

tevékenység közös finanszírozására, amelyet a nagyváradi Körösvidéki Múzeum- Múzeumi Központ 

fog elvégezni. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12. Határozattervezet a szállítási szolgáltatást végzők előzetes panaszainak elutasításáról, amelyeket a 

diákok szállítására 2021. februárban és márciusban kiállított számlák kifizetésének elutasítása miatt 

nyújtottak be. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13. Határozattervezet az Építési útmutató jóváhagyásáról a turisztikai és szabadidős tevékenységekre 

alkalmas területek esetében, valamint a turisztikai potenciállal rendelkező lakóövezetekben Bihar 

megye hegyvidéki részén. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14. Határozattervezet a Bihar megyei felnőtt fogyatékosok felmérésével foglalkozó bizottság 

összetételének módosításáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15. A Bihar megyei Közrendvédelmi Területi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendőrségi típusú 

szolgálat hatékonyságáról 2021 első negyedévére. 

 

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

polgári biztonságának szintjéről 2021 első negyedévére. 

 

 

17. 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 

11654 / 2021.05.24. 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Bihar Megyei Tanács 2021. május 31-én tartandó  rendes 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. május 31-én, 15 órától tartandó soros ülésének  napirendi 

pontjainak tervezetét, amint következik:  

 

1.Határozattervezet a Bihar megye és az alárendelt intézmények 2021-es költségvetésének 

jóváhagyásáról-módosított  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

2.Határozattervezet a Nagyváradi Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2021-es költségvetésének 

jóváhagyásáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 



 

3.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 185/2020.11.26. számú határozata 8. számú Mellékletének 

módosításáról és kiegészítéséről, amely a 2021-es pénzügyi évre vonatkozó helyi adók és illetékek 

jóváhagyásáról szól, amelyek a megye és az alárendelt intézmények költségvetésének bevételét képezik.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

4.Határozattervezet egy nyílt licitáció megszervezéséről a Nagyváradi Repülőtér Rt. által néhány helyiség, 

valamint egy terület bérbeadásának jóváhagyásáról, amely Bihar megye tulajdonában van és a Nagyváradi 

Repülőtér Rt. kezelésében.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

5.Határozattervezet Bihar megye jóváhagyásáról  egy nagyváradi építmény- bekerített kutyamenhely 

bejegyzéséről a 205929. kataszteri szám alá, amelyet a Nagyváradi Repülőtér Rt. valósít meg a saját 

forrásaiból. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

6.Határozattervezet az 55830-as kataszteri számon  bejegyzett és az 55380-as számon telekkönyvezet, 

1910 négyzetméteres alapterületű, Barátka községben lévő ingatlan-terület átkerüléséről Bihar megye 

köztulajdonából, Barátka község köztulajdonába, egy beruházás elvégzésének érdekében és ennek 

használatáról helyi közérdekű tevékenységekre.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

7.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 33/2020.02.27. számú határozata alkalmazásának 

megszüntetéséről, amely a COVID-19  koronavírus-fertőzés  elleni intézkedések jóváhagyásáról szólt 

Bihar megye területi-közigazgatási egységére vonatkozóan. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

8.Határozattervezet a Bihar Megyei Tanács 180/2020.11.16. számú határozatának módosításáról és 

kiegészítéséről Nagyváradon, a Vlădeasa utca 1. szám alatti övezetben, a 183463 kataszteri számon és a 

183463 számon Nagyváradon telekkönyvezett, , a 170360  kataszteri számon és  a 170360 –as számon  

Nagyváradon telekkönyvezett, valamint a 169334  kataszteri számon és az 169334-es számon 

Nagyváradon telekkönyvezett  ingatlanok-épületek és földterületek átadásáról Bihar megye 

köztulajdonából, Nagyvárad municípiuma köztulajdonába egy új kórház létesítésének céljából 

Nagyváradon.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

9.Határozattervezet a Vaskoh városban lévő, 50871-es számon, Vaskohban telekkönyvezett, 50871 es 

kataszteri számú, 838 négyzetméteres  ingatlan –földterület átadásáról Bihar megye köztulajdonából Bihar 

megye magántulajdonába, Bihar megye vagyonának hatékony kezelése érdekében. 



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

- Láttamozza: az I.-V. számú szakbizottságok 

 

10.Határozattervezet a nagyváradi Körösvidéki Múzeum- Múzeumi Központ átszervezéséről, és a 

szervezeti felépítési ábrájának, álláskeretének, valamint szervezési és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

11.Határozattervezet a Nagyvárad Helyi Tanáccsal történő társulási szerződés megkötéséről a múzeumi 

tevékenység közös finanszírozására, amelyet a nagyváradi Körösvidéki Múzeum- Múzeumi Központ fog 

elvégezni. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

12.Határozattervezet a szállítási szolgáltatást végzők előzetes panaszainak elutasításáról, amelyeket a 

diákok szállítására 2021. februárban és márciusban kiállított számlák kifizetésének elutasítása miatt 

nyújtottak be. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

13.Határozattervezet az Építési útmutató jóváhagyásáról a turisztikai és szabadidős tevékenységekre 

alkalmas területek esetében, valamint a turisztikai potenciállal rendelkező lakóövezetekben Bihar megye 

hegyvidéki részén. 

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

14.Határozattervezet a Bihar megyei felnőtt fogyatékosok felmérésével foglalkozó bizottság 

összetételének módosításáról.  

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

- Láttamozza: az I.-VI. számú szakbizottságok 

 

15.A Bihar megyei Közrendvédelmi Területi Hatóság elnökének tájékoztatója a rendőrségi típusú 

szolgálat hatékonyságáról 2021 első negyedévére. 

 

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

biztonságának szintjéről 2021 első negyedévére. 

 

 

17.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. 

május 31-én-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. május 31-én tartandó Bihar Megyei Tanács soros ülésének összehívó 

dokumentumának csatolmánya. 

 

MEGYEI FŐJEGYZŐ 

Mărioara Carmen Soltănel 
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